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[1969, nummer 1]
[Inhoud]
Voorhoedegevecht of grensincident?, p. 3
De gevaren die de Mammoetwet bedreigen zijn drieërlei: 1. de conceptie is reeds
verouderd; 2. men heeft geen rekening gehouden met de kosten; 3. doordat teveel
ruimte gelaten is aan ministeriële beschikkingen is de doorvoering van de wet een
zaak geworden waar de ambtenaren zich met hartstocht op geworpen hebben.
De leraren hebben geprotesteerd, maar door verschillende oorzaken lijkt hun verzet
niet efficiënt genoeg.

Christen-zijn in een revolutionaire tijd, p. 6
In de recente literatuur met betrekking tot een ‘theologie van de revolutie’ lopen de
meningen nogal uiteen, zowel over het begrip revolutie als over de vraag, in hoeverre
het christendom revolutionair moet zijn in de ‘politieke’ zin. De auteur wijst erop,
dat in de geschiedenis onder de kreet ‘God wil het’ vaak dingen zijn gedaan die men
allesbehalve op Gods rekening kan plaatsen.

De mens en de dingen, p. 16
Uit een binnenkort te verschijnen ‘inleiding in de fundamentele filosofie’ worden
hier grote fragmenten van een hoofdstuk gelicht. ‘Fundamentele filosofie’ is in de
plaats gekomen van ‘metafysica’. Niet omdat de metafysiek geofferd werd aan de
mode van de dag, maar om ‘het zijn’, waar de filosofie zich mee bezighoudt, iets
minder onzijdig te maken. Wat de fundamentele filosofie beoogt, is niet alle
zijnsbeschouwing overboord te werpen, wél haar te integreren in de concrete
menselijke ervaring: de ervaring van mensen en dingen.

Meer dan een prijs, p. 28
Reflecterend op de P.C. Hooftprijs welke aan Gerard van 't Reve is toegekend, stelt
de schrijver, dat ‘een beoordeling naar de bedoelingen van deze auteur een heilloze
onderneming’ is. De lezer moet het doen met het boek dat hem ter hand is gesteld
en dan blijkt dat de prijs is toegekend aan de hunkering naar het Boek dat alle andere
boeken overbodig maakt.

Het plan Nieuwmarkt in Amsterdam, p. 30
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De wijze waarop een bepaalde buurt in Amsterdam wordt ‘gesaneerd’ is typerend
voor de eenzijdigheid waarmee men tewerk gaat: bereikbaarheid voor het verkeer,
economisch grondgebruik en aanzien van de buurt blijken de hoofdmotieven te zijn.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met de aspecten waardoor de menselijke
functie en de contactmogelijkheden in de oude stad tot hun recht kunnen komen.
Aan de vraag naar de methodiek der technische voorzieningen gaat de vraag vooraf
naar het doel. Welk toekomstbeeld van de binnenstad heeft onze generatie voor ogen?
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Harmel en de ontwapening in Europa, p. 36
Ontwapening is een opwindende gedachte, maar er zijn, meent de auteur, nogal wat
simplistische opvattingen over in omloop. Heil voor Europa ziet hij alleen in een
parallelle ontwapening, gelijktijdig door Nato en Warschaupakt. Maar dat is slechts
mogelijk als tussen beide blokken een globaal machtsevenwicht bestaat. Bestaat dit?
Of wordt het nog werkelijk bedreigd? Methodisch zet de auteur in zijn gedachtengang
veel tussen haakjes. Is een nuchtere aanpak als deze de enig reële?

Mahâtmâ Gândhî en de rechten van de mens, p. 44
Op 2 oktober is het honderd jaar geleden dat Gândhî werd geboren. Deze herdenking
is een gelegenheid om, naar Indisch gebruik, in het âsrama van de geest even te
overwegen hoe deze merkwaardige geestelijke leider tot zijn geweldloze weerstand
tegen onrecht en verdrukking is gekomen en welke boodschap India, Azië en de hele
wereld vandaag nog aan hem hebben.

Literatuur en onderwijs, p. 52
Het gebruik van de literatuur in het onderwijs berust op een fundamentele vergissing,
die te herleiden is tot een symptoom van een maatschappijvorm met de daarmee
samenhangende ideologie. Men hoeft niet een nieuwe literaire theorie af te wachten
om de literatuur in het onderwijs een andere functie toe te schrijven dan ze nu heeft.
Misschien moet het literatuuronderwijs eerst nog echt functioneel gemaakt worden.
Centraal in het onderwijs moet staan: het verwerven van de vaardigheid tot
informatieverwerking. Hoe kan literatuur daartoe bijdragen?

Een alternatief voor Marcuse's eendimensionale mens?, p. 63
De geschiedenis van de cultuur in Rusland, zowel voor als na de revolutie, wijst uit
dat de inkapseling van mens en cultuur, welke Marcuse signaleert voor het Westen,
daar niet zo ver gevorderd is. Dit manifesteert zich ook in de recente Sovjetliteratuur.
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Voorhoedegevecht of grensincident?
Editoriaal
Zegge en schrijve één jaar is de Mammoetwet thans in werking - en reeds steekt aan
alle kanten kritiek op en verzet.
Men hoeft er geen doekjes om te winden: dezelfde wet, die in haar wordingsstadium
werd toegejuicht als een machtig stuk legislatieve arbeid, steunend op een grootse
visie op de toekomst van het voortgezet onderwijs in Nederland, blijkt, nu het op de
uitvoering aankomt, danig tegen te vallen. Zij dreigt een teleurstelling te worden.
Een teleurstelling, veroorzaakt door verschillende omstandigheden.
In de eerste plaats door de omstandigheid dat de Mammoetwet, bedoeld als een
vernieuwing van het voortgezet onderwijs, op tal van punten reeds is verouderd. Wij
leven nu eenmaal in een tijd waarin de gedachten over onderwijsvernieuwing sneller
voortgang maken dan de procedure van de wetgeving. Er zijn een slordige twintig
jaren verlopen sedert de fundamenten van de Mammoetwet werden gelegd. Op die
fundamenten hebben Regering en Parlement verder gebouwd, zulks terwijl in
onderwijskringen al ernstige twijfels rezen over de vraag of het aldus opgetrokken
bouwwerk wel de ideale behuizing voor het voortgezet onderwijs zou bieden. Enkele
jaren van experimenteren nadat de wet de Staten Generaal was gepasseerd,
verminderden deze twijfels niet. Integendeel, al doende heeft men geleerd dat de
Mammoetwet wel het eerste, maar geenzins het laatste woord is in de
onderwijsvernieuwing. Men wil verder.
In de tweede plaats door de omstandigheid dat de makers van de wet wel grote
vaardigheid hebben getoond in het juridisch verwoorden van een grote
onderwijskundige conceptie, maar totaal geen oog hebben gehad voor wat de
doorvoering van deze conceptie moest gaan kosten. Bij de parlementaire behandeling
van de wet is het financieel aspect ervan niet of nauwelijk uit de doeken gekomen.
Men had wel bange vermoedens, maar men had geen cijfers. Cijfers zijn er thans
nóg niet, maar de bange vermoedens zijn wél zekerheid geworden: een juiste
doorvoering van de Mammoetwet gaat meer, véél meer geld kosten dan de schatkist
op het ogenblik kan opbrengen.
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In de derde plaats door de omstandigheid dat de Mammoetwet een raamwet is, die
wel de grote lijnen aangeeft voor de structuur van het voortgezet onderwijs, maar de
uitwerking daarvan overlaat aan ministeriële beschikkingen - dat betekent in feite
aan de ambtenaren van het Departement van Onderwijs. Zoiets laten ambtenaren
zich geen tweemaal zeggen. Zij zijn aan het uitvoeren geslagen, dat het een lieve lust
was. Vol vertrouwen dat zij de zaak wel zouden klaren zónder het benodigde geld.
Als het maar op papier stond, dan zou het waarachtig wel gaan. Zij hebben het
voortgezet onderwijs bedolven onder een lawine van papier, waar niemand meer uit
wijs kan. Hun bemoeizucht, hun betuttelarij kent nauwelijks meer grenzen. Iedere
rector, iedere directeur, iedere leraar weet daarvan mee te praten. Hetgeen in feite
betekent, dat een der hoofdbeginselen van de Mammoetwet, de vrijheid, volkomen
onder de voet wordt gelopen. Vrijheid hebben alleen de heren ambtenaren; de
werkelijke uitvoerders van de wet, de leraren, hebben maar te doen wat de ambtenaren
voorschrijven. Punt, uit.
Dit laatste is het ergste. Die aantasting van de vrijheid door ambtelijke willekeur
gaat namelijk verder dan de bemoeienis met het bedrijf der leraren. Ook de vrijheid
van de schoolbesturen en de vrijheid van de ouders om voor hun kinderen, de school
te kiezen die zij wensen, komen in het gedrang. Men is aan het Departement druk
bezig om de grondwettelijk verankerde vrijheid van onderwijs zonder vorm van
proces de nek om te draaien. Zodat het - merkwaardige ironie der historie - wel eens
zou kunnen zijn, dat uitgerekend de Mammoetwet, die de oude schoolstrijd wilde
afsluiten door een volledige doortrekking van de financiële gelijkstelling, een nieuwe
schoolstrijd gaat ontketenen; een strijd om de onderwijsvrijheid.
Waar staat nu in het licht van dit alles het lerarenprotest, dat in de loop van de
laatste maanden het voortgezet onderwijs in beroering heeft gebracht? Is dit een
voorhoedegevecht van die naderende nieuwe schoolstrijd?
Die mogelijkheid zat er zeker in.
De leraren hebben dit waarschijnlijk ook wel aangevoeld, gezien hun pogingen
om ouders en leerlingen achter zich te krijgen. Zij hebben daarmee duidelijk te
verstaan willen geven, dat het hun niet ging om het eigen belang maar om een belang
van het onderwijs. Hun optreden willen verheffen boven het niveau van een
vakbondsactie.
Men vraagt zich echter af of zij erin zijn geslaagd dit voldoende duidelijk te maken.
De leraren dragen als groep nu eenmaal een bepaalde image. Zij gelden als autoritair
ingestelde lieden zowel tegenover hun leerlingen als tegen-
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over de ouders. Zíj bepalen hoe de leerstof wordt behandeld; zíj bepalen welke
leerboeken en leermiddelen worden gebruikt; zíj bepalen de cijfers die voor een
proefwerk worden gegeven; zíj bepalen of een leerling wordt bevorderd of niet; zíj
bepalen de richting die een kind na de brugklas moet kiezen - enfin, zij spelen God
in Frankrijk. Oók tegenover de ouders. Zij gelden vervolgens als mensen die écht
niet te klagen hebben over de zwaarte van de strijd om het bestaan. Zij hebben,
vergeleken met andere groepen, betrekkelijk korte werktijden, zij hebben twee, drie
maanden vakantie en zij genieten een behoorlijk inkomen. Met vaak ruime
mogelijkheden tot het verwerven van bijverdiensten door extra lessen. Men mag het
betreuren dat het lerarenkorps in zijn algemeenheid zeker ten onrechte dit image
torst, men moet er echter wél rekening mee houden. Dát nu heeft de lerarenactie niet
gedaan. De organisatoren hebben van de leerlingen het verwijt gekregen dat zij over
die actie net zo eigenmachtig trachtten te beslissen als in de klas en de ouders hebben,
voor het overgrote deel tenminste, hun schouders opgehaald over de open brief
waarmee de Raad van Leraren hen per advertentie trachtte te benaderen. Zulks met
de achtergedachte: als de leraren ons nodig hebben weten zij ons te vinden, maar als
wij ook maar in bescheiden mate vragen om verantwoording, inspraak of
medezeggenschap, zien zij ons nog niet stáán! In veel te grote mate hebben de
organisatoren ook de schijn op zich geladen van zelfbeklag. Zij hebben de
bemoeizucht van de ambtenaren wel aan de kaak gesteld, maar het grote beginsel
van de vrijheid van onderwijs hebben zij daarbij nauwelijks aangestipt en zij hebben
dit hele probleem van de onderwijsvrijheid laten overschaduwen door de diepe
verzuchting, dat zij de vernieuwing van het voortgezet onderwijs, de vernieuwingen
die de Mammoetwet wil invoeren, niet áán kunnen zolang er niet meer geld op tafel
komt. Het is blijkbaar niet tot deze organisatoren doorgedrongen, dat zij, aldus
optredend, de kwalijke kanten van het lerarenimage eerder hebben versterkt dan
verzwakt. De leraren hadden een beter doordachte en vooral publicistisch beter
verantwoorde actie verdiend. Want zij hébben gelijk.
Gáát straks in Nederland een strijd om de vrijheid van onderwijs ontbranden, dan
zal deze actie waarschijnlijk wel als een eerste symptoom van hetgeen broeide worden
aangemerkt. Maar als een voorhoedegevecht? Daar lijkt het niet op, omdat de
organisatoren de achterhoede hebben verwaarloosd. Dit lerarenprotest is nog niet
meer dan een schermutseling, een grensincident, waar de heren ambtenaren
waarschijnlijk gemakkelijk spel mee hebben. Jammer. Met wat meer overleg, vooral
met de ouders, had hier iets anders van kunnen worden gemaakt.
G.J. Adriaansen s.j.
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Christen-zijn in een revolutionaire tijd
Naar aanleiding van recente literatuur
S.G.M. Trooster
Tijdens de ‘Evangelische Kirchentag 1969’ in Stuttgart heeft een groep jongeren het
congresthema ‘Ontwikkeling en samenwerking’ op luidruchtig-demonstratieve wijze
tegengesproken in de leuze ‘Revolutie en gerechtigheid’. Hoewel deze jongelieden
de geloofwaardigheid van hun streven zelf ondergraven hebben door al te driest en
- zeker op het eerste gezicht - - toch weinig ‘evangelisch’ optreden - een van de
sprekers is tijdens zijn voordracht met geweld van het podium gesleurd -, moet toch
toegegeven worden dat de leuze van deze jongeren beter weergaf wat vandaag de
gelovige bezinning van vele evangelische christenen bezighoudt.
Overigens functioneert het begrip ‘revolutie’ nog niet zo heel lang in christelijke
geloofsbezinning en theologie. Het is daar eigenlijk eerst ingevoerd tijdens de onder
auspiciën van de Wereldraad van Kerken gehouden wereldconferentie over ‘Kerk
en samenleving’ te Genève (28 juni-3 juli 1966), en bevestigd in de Algemene
Vergadering van de Wereldraad, in 1968 te Uppsala bijeengekomen. Alleen de
suggestie van mensen als Harvey Cox en Richard Shaull om een ‘Theologie van de
revolutie’ te ontwerpen wordt nog met de nodige terughouding behandeld.

Revolutie
De voornaamste reden voor deze aarzeling vormt het feit dat momenteel ‘theologie
van de revolutie’ een nog vrij onduidelijke en daardoor moeilijk te overziene zaak
is, omdat het begrip ‘revolutie’ zelf in meergenoemde geloofsbezinning meerzinnig
begrepen en gehanteerd wordt. Tijdens de wereldconferentie in Genève hebben liefst
vier verschillende benaderingen van het begrip revolutie door elkaar gespeeld. Het
maakt uiteraard nogal wat verschil of men een theologie van de revolutie gaat
ontwikkelen uit een begrip van revolutie als ‘totale politiek-maatschappelijke
omwenteling’ (J. Moltmann: ‘veranderingen in de fundamenten van een economisch,

Streven. Jaargang 23

7
politiek, moreel en psychologisch systeem’1), of dat men uitgaat van een begrip
revolutie als ‘stormachtige ontwikkeling op technisch-wetenschappelijk gebied’.
Theologie van de revolutie die revolutie ziet als ‘plotselinge verandering in
verhoudingen en betrekkingen in een maatschappij’, zal een andere signatuur
ontvangen dan een geloofsbezinning op revolutie als ‘ontwikkeling en bewuste
evolutie met als doel grotere maatschappelijke vrijheid en gerechtigheid’.2 Het beraad
over de resultaten van deze conferentie in Genève, twee jaar later in het S.
Sergius-klooster te Sagorsk bij Moskou belegd (17-22 maart 1968), heeft deze
meerzinnigheid van het begrip revolutie bevestigd. Geen wonder dat ‘theologie van
de revolutie’ nog steeds geen duidelijke zaak is. Hoezeer aanzetten tot zoiets in
Schrift en Evangelie aan te wijzen zijn.
Twee recente origineel-Nederlandse publikaties over ons onderwerp willen dan
ook de uitdrukking ‘theologie van de revolutie’ bewust vermijden. De Nota van de
raad voor overheid en samenleving van de Nederlands Hervormde Kerk, Revolutie
en gerechtigheid, spreekt liever van een ‘bezinning over het christen-zijn in een
revolutionaire situatie’, ‘theologiseren in een revolutionaire situatie’.3 In zijn studie
Verantwoorde revolutie stelt Dr. J. Verkuyl de typering ‘theologie van de
transformatie’ voor om de misvatting uit te sluiten als ging het hier alleen over
gewelddadige en bloedige omverwerping van bestaande machtsstructuren;4 waarbij
hij zich overigens in het onverdachte gezelschap bevindt van de Zuidamerikaanse
methodistische theoloog en pastor Emilio Castro, die eenzelfde benadering voorstelt.5
Beide Nederlandse studies gaan dan ook uit van een begrip revolutie in wijdere zin
gebruikt.

1

2

3

4

5

J. Moltmann, Gott in der Revolution; in: Diskussion zur ‘Theologie der Revolution’; hrsg.
v. E. Feil u. R. Weth, Chr. Kaiser Verlag, München, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz,
1969, 374 pp., DM. 19,80. Deze verzameling van overzichten, studies voor en tegen, over
het probleem van het geweld, en vooral van kerkelijke documenten, is het beste wat momenteel
over ‘theologie der revolutie’ is uitgegeven. Aangehaald p. 66.
Martin Lotz, Der Begriff der Revolution in der ökumenischen Diskussion; in: Diskussion....
pp. 17-28. Theologisch relevante passages uit de verslagen van genoemde congressen in
hetzelfde boek, pp. 292-297 en 301-312.
Revolutie en gerechtigheid. Nota van de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving.
Aangeboden door het Breed Moderamen van de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk.
Boekencentrum N.V., 's Gravenhage, 1969, 80 pp., f 3,50. Aangehaald resp. p. 15, 9, 48.
Deze ‘Nota’ is een gedegen stuk werk dat ons onderwerp op een begrijpelijke wijze uiteenzet.
Dr. J. Verkuyl en Dr. H.G. Schulte Nordholt, Verantwoorde revolutie. Over middelen en
doeleinden in de strijd om transformatie van samenlevingen. Kok, Kampen, 1968, 120 pp.,
f 7,90. Aangehaald p. 11 en 41.
Een studie van Emilio Castro is afgedrukt in de bundel Kerk en revolutie. Een bloemlezing
uit de voorstudies voor het congres van de Wereldraad van Kerken over ‘Kerk en
Maatschappij’, Bosch en Keuning, Baarn, 1968, 190 pp., f 7,25. De studie van E. Castro,
Bekering en sociale gedaantewisseling, pp. 71-87.
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Revolutie en theologie
Het begrip revolutie dat de Nota Revolutie en gerechtigheid vooropstelt, is
overgenomen van de Zwitserse theoloog Arthur Rich: ‘alle technische, sociale en
politieke veranderingen, die door mensen met opzet, in een actief engagement en in
een snel handelen tot stand worden gebracht en die in het teken staan van een nieuwe
opvatting van de gehele samenleving’. Want ‘het woord revolutie wordt typerend
niet voor een politieke gebeurtenis die zo nu en dan plaatsvindt, maar voor de culturele
ontwikkeling waarin volkeren zich bevinden’. ‘Revolutie’ verwijst hier naar de
dieperliggende onderstroom, die dan in een mogelijke gewelddadige omverwerping
van bestaande structuren aan de oppervlakte kan komen.6
Dat onze wereld zich vandaag in een zo begrepen revolutie bevindt, behoeft geen
betoog. Onmiddellijk opvallend, want onbelemmerd zich voltrekkend, is de
revolutionaire ontwikkeling van wetenschap en techniek, en daarmee vaak ook van
de sociale en economische welstand, in de ontwikkelde landen. Minder scherp ervaren,
want door onze machtsmiddelen onderdrukt, is de stormachtige en bijna explosieve
emancipatie en bewustwording van de z.g. ‘ontwikkelingslanden’ op politiek en
sociaal gebied. Verdeling van invloedssferen in Oost- en Westblok, met als
‘beveiliging’ met atoomkracht geladen Nato en Warschaupact, een op het belang
van rijke landen gehanteerd handels- en tariefstelsel getuigen alleen maar van de
werkelijkheid dat wij de ontwikkeling niet meer baas kunnen: na zo'n tien jaar
ontwikkelingshulp is de kloof tussen arme en rijke landen alleen maar verbreed; het
onrecht, de discriminatie en vooral de honger waaronder het overgrote deel van onze
wereld te lijden heeft, moet wel tot gewelddadig verzet leiden. Zelfs ons eigen
onderwijs, onze universiteiten lijken niet meer bij machte de revolutionaire
ontwikkeling te volgen: de vervreemding die zich onder studenten steeds sterker
manifesteert, moet een waarschuwing zijn.
Trouwens, overal in onze wereld zien wij het geweld optreden. Maar terecht wijst
hier de ‘Nota’ de heersende ‘contra-revolutionaire’ machten en structuren als de
hoofdschuldigen aan.7 Zo kan revolutie ook benaderd worden - nog steeds in wijdere
zin verstaan - als ‘verzet tegen bestaand conformisme’,8 tegen alle machten en
structuren die in eigen belang met geweld - militair, maar ook sociaal, economisch,
politiek - de status-quo, en daarmee de onderdrukking, discriminatie, armoede en
honger van honderden miljoenen trachten te handhaven.
In zijn knappe boek Profetie in een technocratische tijd heeft A.Th. van

6
7
8

Nota.... pp. 18-19, cf. 9-10; en pp. 49-50, cf. 41.
Nota.... pp. 21-23; 58.
Nota.... p. 26.
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Leeuwen de hedendaagse revolutionaire situatie dieper gefundeerd op - wat hij noemt
- ‘de dialectiek van ontwikkeling’. In een pre-revolutionaire periode, waarin de
ontwikkeling steeds meer druk gaat uitoefenen op een steeds minder houdbare
status-quo, krijgt de roep om vernieuwing onvermijdelijk een revolutionair karakter.
Maar is het doel van de revolutie bereikt en de zwaar-bevochten ontwikkeling gelukt,
dan neemt het verdere verloop van de ontwikkeling het karakter aan van een rustige
evolutie, waarin het verworvene wordt uitgebouwd. Gewoonlijk gaat dit dan samen
met de tendens van handhaving van de nieuw ontstane status-quo, het groeien van
een contra-revolutionaire mentaliteit. Ik schrijf dit toevallig op de eerste verjaardag
van de Russische inval in Tsjecho-Slowakije: een door revolutie bewerkte structuur
tracht zich in contra-revolutionair machtsmisbruik en met bruut geweld te handhaven
ten koste van authentieke ontwikkeling. Vroegere idealen verharden zich dan al gauw
tot ideologieën. Ideologieën als die van de revolutie en van het non-conformisme,
die wij momenteel al kunnen waarnemen, lijken even funest in een revolutionaire
situatie als de reeds bestaande die men bestrijdt.
Van Leeuwen laat verder zien, hoe de explosieve situatie van het ogenblik ontstaat,
doordat de pre-revolutionaire situatie in onderontwikkelde gebieden botst op de posten contra-revolutionaire houding van de ontwikkelde landen, in West én Oost. Voor
de hoogontwikkelde landen, in West én Oost, betekent ‘vrede’: handhaving van de
status-quo onder hun supervisie. Daaruit ontstaat de onontkoombare impasse in alle
pogingen tot ontwikkelingshulp. Waar ‘westerse macrohulp enerzijds betrokken is
in het dilemma van het conflict tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen en
anderzijds gelieerd is met koude-oorlog-strategie’, met in eigen belang handhaven
van machtsevenwicht, daar moet de kloof tussen arme en rijke landen wel breder en
dieper worden.9
Waar staan nu kerk en theologie in deze explosieve situatie? Alle reeds genoemde
studies vinden weinig aanleiding tot voldoening. Aan de hand van een aantal
sprekende voorbeelden toont Verkuyl aan, dat kerk en theologie maar al te vaak aan
de kant van de contra-revolutie staan, handhaving van de status-quo verdedigen.
Waar in de katholieke moraal nog steeds de leer van natuurrecht en goddelijk recht
- soms zelfs tot in casuïstiek toegepast - een behoudende restauratie-theologie in de
kaart speelt, daar houdt met name in West-Duitsland een herleving van de leer der
Twee Rijken - ‘wij leven uit het geloof, maar wij hebben de bestaande orde te aan-

9

Dr. A.Th. van Leeuwen, Profetie in een technocratische tijd, In den Toren / Paul Brand,
Baarn / Hilversum, 1968, 96 pp., f 5,25. Gedachten over Ontwikkeling en revolutie, pp. 73-89.
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vaarden’ - werkelijke en zeker revolutionaire vernieuwing tegen.10
In een agressieve aanklacht tegen de hedendaagse structuren die de bestaande
ongerechtigheid handhaven, en een emotioneel pleidooi om door daadwerkelijke
actie van de christenheid daaraan een eind te maken, weerlegt de Duitse protestantse
theoloog Helmut Gollwitzer een aantal vrome ideeën en zelfs vermeende christelijke
princiepen die ‘als alibi dienen voor een ongestoorde gang van zaken in de praktijk
van het dagelijks leven’.11 Zo ontzenuwt hij de stelling die iedere revolutie afwijst
met een beroep op het christelijk geweten dat geen enkele vorm van geweld zou
toelaten. Wie de mogelijkheid van een rechtvaardige oorlog openhoudt en daarom
instemt met het instandhouden van tot de tanden gewapende legers, maar deelname
aan een rechtvaardige revolutie als mogelijkheid uitsluit, houdt er een dubbele moraal
op na. Ja, de rechtvaardige revolutie moet de christen eigenlijk nader aan het hart
liggen dan de rechtvaardige oorlog. ‘Waarom is er in het verslag van Uppsala met
geen woord gerept, dat het initiatief tot geweld toch niet uitgaat van de revolutionairen,
maar dat hún geweld een reactie is op het daaraan voorafgaande geweld waarmee
de onderdrukking gepaard gaat?’12
Ook Verkuyl signaleert dit soort ‘piëtisme’ ten aanzien van de ‘transformatie der
samenleving’, dat in feite de vragen ontwijkt, en haalt ergens Jürgen Moltmann aan,
die een piëtistisch christendom brandmerkt dat de wereld boos noemt en haar
vervolgens de rug toekeert; terwijl de mensheid wacht op een christendom dat de
wereld boos noemt, het er niet bij laat zitten, maar de ongerechtigheid aangrijpt in
al haar verschijningsvormen.13
Al de genoemde studies richten tot alle christenen een duidelijke oproep eindelijk
eens uit hun lethargie op te staan, en met de daad te gaan werken aan gerechtigheid
in de wereld, in naam van het Evangelie dat van ons eist ‘eerst het Rijk Gods te
zoeken en zijn gerechtigheid’. De Nota Revolutie en

10
11

12
13

J. Verkuyl, o.c., pp. 23-33.
H. Gollwitzer, De rijke Christenen en de arme Lazarus. De consequenties van Uppsala,
Boekencentrum, 's Gravenhage, 1969, 136 pp., f 5,90. In dit boek maakt de bekende Duitse
theoloog zich nogal eens echt boos. Nu zijn er mindere redenen te bedenken om boos te
worden dan het onrecht, honderden miljoenen mensen aangedaan. Niettemin werkt deze
emotionaliteit soms een te eenzijdige wijze van voorstellen en ongenuanceerde kritiek in de
hand. Toch zij ieder die bereid is eerlijke verontrusting in zich binnen te laten, dit
hartstochtelijk beroep op het christelijk geweten sterk ter lezing aanbevolen. Aangehaald p.
42.
H. Gollwitzer, o.c., pp. 81-87. De aan het eind aangehaalde voordracht van bisschop Helder
Camara vindt men in haar geheel afgedrukt in: Diskussion.... pp. 260-269.
J. Verkuyl, o.c., pp. 33-37; 72. Het citaat uit Moltmann in Diskussion.... p. 74, waar het weer
van W. Rauschenburg overgenomen blijkt. Over de kwestie van het geweld schrijft Moltmann
wat grimmig: ‘Tot geweldloosheid manen vandaag het liefst diegenen die over politiemacht
beschikken’.
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gerechtigheid toont aan dat de evangelische ‘gerechtigheid Gods’ rechtscheppend
en heil-stichtend voor allen wil zijn; daarom geen handhaving van de status-quo ten
koste van armen en rechtlozen verdraagt; daarom weer ‘kan het een daad van
gerechtigheid zijn het geldend recht te overtreden’. ‘De gerechtigheid Gods is altijd
een reddende gerechtigheid: de arme en vernederde, de verachte die geen hulp heeft,
wordt geholpen en de mens die geen uitweg ziet, krijgt nieuwe hoop voor de
toekomst’.14
Alle publikaties wijzen er ook op, dat hier private hulpacties van de kerken - hoe
belangrijk ook - ontoereikend zijn, omdat de politieke, militaire, sociale en
economische macro-structuren hier in gebreke zijn, en ‘iedere vorm van oecumenische
interkerkelijke hulp... voorbestemd (is) in het dilemma (dat deze machtsstructuren
oproepen) verwikkeld te raken’.15
Daadwerkelijk streven naar gerechtigheid voor allen eist daarom vandaag van
kerken en gelovigen uitdrukkelijk politiek engagement ten bate van de armen,
verdrukten, hongerigen en rechtlozen in de wereld. De Algemene Vergadering van
Uppsala heeft een aantal eisen in deze aan de regeringen gesteld, die er niet om
liegen.16 Zaak is echter dat de leden van de kerken deze eisen zo indringend mogelijk
blijven stellen aan de regeringen. Dus actief politiek engagement. De vraag welke
wegen daarbij gegaan dienen te worden, brengt dan weer het probleem van
geweldloosheid of geweld binnen het verschiet. De scherpe stellingname van
Gollwitzer is reeds vermeld. Verkuyl wijst op de vele mogelijkheden die nog vóór
de aanwending van geweld liggen. Over gewelddadige revolutie als laatste middel
haalt hij tenslotte drs. Marcel van Dam aan: ‘Geweld is een dodelijk-serieuze zaak
en mag alleen in dodelijk-serieuze situaties worden aangewend’.17

Theologie van de revolutie
Er is echter ook anders geschreven. Richard Shaull, jong Amerikaans presbyteriaans
theoloog, met een speciale belangstelling voor de problematiek in Latijns-Amerika,
gaat uit van een begrip revolutie in engere zin; minstens: politieke vorm van
verandering, waarin bestaande onrechtvaardige machtsverhoudingen omvergeworpen
worden.18

14
15
16
17
18

Nota.... pp. 28-40. Aangehaald pp. 36-37.
A.Th. van Leeuwen, o.c., p. 84. Zie ook het voorbeeld dat H. Gollwitzer, o.c., p. 125, nt. 31,
aanhaalt.
Een aantal geciteerd in H. Gollwitzer, o.c., pp. 33-36.
J. Verkuyl, o.c., pp. 48-68. Interessant is de samenvatting van de methode van het geweldloos
verzet, door Martin Luther King uitgewerkt, pp. 58-61.
R. Shaull, Revolutionary Change in Theological Perspective in: Christian Ethics in a
Changing World, ed. by J. Bennet, New York, 1966, pp. 23-43. In Duitse bewerking
bereikbaar in: T. Rendtorff u. H.E. Tödt, Theologie der Revolution. Analysen und Materialien.
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 19693 (Ed. Suhrkamp 258), pp. 117-139; in Nederlandse
bewerking in de bloemlezing Kerk en revolutie, pp. 16-33. De Duitse bewerking is
aanmerkelijk ‘harder’ dan de Nederlandse, die nogal wat gladstrijkt. Wij verwijzen eerst
naar de Duitse, dan (tussen haakjes) naar de Nederlandse bewerking.
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Ook hier vindt men de overwegingen die in de reeds eerder besproken literatuur
gesignaleerd zijn. Het ambivalente karakter van gewelddadige revolutie ziet Shaull
met name ook in de mogelijkheid van nieuwe onrechtvaardige machtsstructuren als
resultaat van zo'n omwenteling: een revolutie zal alleen dán in staat zijn haar
doeleinden enigszins te verwerkelijken, wanneer zij een structuurvorm ontwerpt die
volkomen openstaat voor verdere verandering en vernieuwing.19 Niettemin acht hij
het onvermijdelijk dat christenheid en kerken midden in de revolutie gaan staan,
willen zij de wezenlijke verworvenheden van haar cultureel, ethisch en religieus
erfgoed bewaren; immers, het verleden kan alleen bewaard worden als het steeds
weer opnieuw getransformeerd wordt.20
Maar het zijn vooral enkele sterke theologische uitspraken die de aandacht van
theologen hebben getrokken. Shaull spreekt van de ‘dynamiek van Gods politieke
activiteit’, waarin Hij, God, midden in de strijd is; zijn tegenwoordigheid daarin is
het diepste fundament van de dynamiek in het revolutionaire proces, waarin bestaande
structuren worden neergehaald om een menselijker bestaan te scheppen (Shaull
beroept zich herhaaldelijk op Jer. 1, 10; Luk. 1, 46-55). Zodoende kunnen wij alleen
in het centrum van de revolutie waarnemen, hoe God in de geschiedenis werkt. Zo
is revolutie een theologisch fenomeen, omdat zij vast verankerd ligt in de context
van Gods humaniserend werken in de geschiedenis.21
Naar mijn smaak moet deze stellingname ondergebracht worden bij wat de Nota
Revolutie en gerechtigheid omschrijft als ‘extreme opvattingen... die aan de revolutie
bijna een openbaringskarakter toekenden en die een onmiddellijk verband
constateerden tussen revolutionaire bewegingen en messiaanse verwachting’, waarin
het gevaar dreigt van ‘kortsluiting tussen geloofswerkelijkheid en maatschappelijk
gebeuren’.22
En inderdaad, afgezien van de argumenten waarmee Shaull zijn visie ondersteunt,
zal men hier toch allereerst onwillekeurig moeten denken aan de kreet ‘God wil het’
waarmee hele legers van kruisvaarders ‘in naam van God’ dood en vernietiging
hebben gezaaid onder de islamitische bevolking van het Nabije en Midden-Oosten,
met de zegen nog wel van pausen en heiligen. Zo op het eerste gezicht maakt het
weinig verschil of men onnoemelijk leed en onheil wil stichten om het bezit der
‘heilige plaatsen’, of dat men dit wil

19
20
21
22

R. Shaull, o.c., p. 120 (18) en 130 (26).
R. Shaull, o.c., p. 119 (18) en 129 (25).
R. Shaull, o.c., p. 136 (30), 128 (24), 126 (23).
Nota.... p. 13.
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riskeren om ‘Gods gerechtigheid’ in onze wereld met geweld te realiseren. In ieder
geval mag de revolutie, die wij mensen mogelijk noodzakelijk achten om recht te
verschaffen aan miljoenen verdrukte en ontrechte mensen, niet zomaar geboekt
worden op ‘Gods wil’: deze revolutie behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van
de mens. Er is in de geschiedenis van het christendom waarlijk al te veel onheil
geboekt op rekening van ‘Gods wil’! De devaluatie van het christelijk Godsbegrip
is in niet geringe mate mede te wijten aan het eigenmachtig vervangen van de eigen
verantwoordelijkheid van de mens door een z.g. heilshandelen Gods.23
Trouwens, ook de argumenten die Shaull aanvoert om aan te tonen dat wij,
christenen, ‘ons midden in de revolutie het beste thuis voelen’, kloppen niet helemaal.
Hij somt de volgende punten op: het eschatologisch perspectief van alle christelijk
geloven ‘dat onze moderne revolutie mogelijk en tegelijk onvermijdelijk gemaakt
heeft’; het revolutionaire karakter van het bijbels messianisme: de H. Schrift kent
alleen een ‘revolutionaire God’, die de vertrapten opricht en de verdrukten vernietigt
(b.v. Luk. 1, 52; Ps. 147, 6); in deze ‘atmosfeer der revolutie’ is de Messias de centrale
figuur.24
In al deze punten zit een kern van waarheid, maar deze wordt ten onrechte in het
licht van onze hedendaagse politiek-revolutionaire aspiraties geplaatst. Men kan
Christus niet zomaar tot politiek-revolutionaire bevrijder van Israël maken: uit de
evangeliën blijkt zelfs het tegengestelde. Ook al heeft Jezus van Nazaret een heel
leven lang geploeterd om meer menselijkheid en geluk, recht en vrede voor de mensen
in zijn naaste omgeving, in gehoorzaamheid aan God, zijn Vader, wiens opdracht
Hij kwam uitwerken tot de dood toe. Maar nooit meer kan God onmiddellijk met
menselijke politiek belast worden, sinds in het optreden van zijn Messias de verwachte
theocratie niet alleen niet verwerkelijkt, maar zelfs definitief overwonnen is. Juist
dit laatste heeft Jezus het kruis gebracht.
Zo openbaart de God van Israël zich vooral in de latere profetieën zeer zeker als
degene die recht opeist voor de verdrukten, een menswaardig bestaan voor alle
misdeelden; de voorbeelden zijn legio. Maar men vergist zich, wanneer men deze
eisen gaat interpreteren als een politiek program: zij doen een veel verder- en
diepergaand beroep op de fundamentele gezindheid en het geweten van de mens.
Tenslotte is waar, dat het wezenlijk eschatologisch perspectief in de boodschap
van het Evangelie, waarin het mensenleven wezenlijk gezien wordt als ‘onderweg’
naar de belofte van Gods heil, het de mens onmogelijk maakt stil te staan, ‘zich te
vestigen’, te berusten in welke status-quo dan ook.

23
24

Zie ook de opmerking van de evangelische bisschop van Hamburg, Helmut Schmidt,
aangehaald in Gollwitzer, o.c., p. 123, nt. 20.
R. Shaull, o.c., pp. 122-123 (19-21).
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Radicale beleving van het Evangelie zal dan ook openheid voor, moed tot en
vertrouwen in vernieuwing betekenen, steeds opnieuw; in die zin ‘revolutionair’
leven en werken. Maar dat betekent nog niet dat wij nu God en Christus voor het
karretje van onze eigen politieke verantwoordelijkheid kunnen spannen.
Misschien kan het kernprobleem van een ‘theologie van de revolutie’ als volgt
gesteld worden: hoe verhouden zich de door ons mensen te voltrekken veranderingen
en vernieuwingen in menselijke verhoudingen tot de vernieuwingen die God zelf in
zijn scheppende aanwezigheid in ons mensenbestaan voltrekt? De vraag dus naar de
verhouding van de geschiedenis die wij mensen in eigen verantwoordelijkheid voor
mensen en wereld maken, tot de geschiedenis van Gods heilshandelen met en aan
ons mensen. Naar ik vermoed komt het volgende antwoord dichter bij de
heilsboodschap van het Evangelie dan het zojuist bekritiseerde: de beslissende, alles
vernieuwende, en in die zin ‘revolutionaire’ heilsdaad Gods is de opwekking van
Jezus van Nazaret uit de doden, zijn ‘aanstelling tot Zoon van God’ (Rom. 1, 4) aan
de rechterhand van de Vader, waarin God zijn én ons mensenbestaan aanvaard en
bevestigd heeft, wanneer wij dat trachten te verwerkelijken in gehoorzaamheid aan
zijn scheppings- en heilswil; dat wil dan zeggen - het is in de bijbelse
scheppingsverhalen uitdrukkelijke opdracht -: in creatieve verantwoordelijkheid voor
bewoonbaarheid en ontwikkeling van onze wereld, voor levensruimte en gerechtigheid
voor iedere mens. De ‘revolutionaire’ heilsdaad Gods, zijn ‘genade’, is dat God - in
de verheerlijking van Christus, onze Heer - zijn zegel hecht aan alles wat wij mensen
in goed geweten doen en ondernemen om heil te stichten in deze wereld; dat wij
mogen weten dat ons daarvoor inzetten geen zinsbegoocheling is, omdat Hij, God,
ons zijn heil heeft toegezegd, zelfs waar wij in ons pogen falen of versagen. In deze
‘genade’ mag men het christendom revolutionair noemen, omdat het openheid naar,
moed tot en vertrouwen in vernieuwing en heil in hoop op Gods belofte kan - en
eigenlijk moet - inhouden.
Misschien heeft Jürgen Moltmann wel gelijk, wanneer hij de stelling opzet, dat
de vraag naar geweld of geweldloosheid, naar revolutie of evolutie in feite theologisch
irrelevant is.25 Theologisch relevant is, dat de God van Schrift en openbaring
God-van-de-Uittocht is, die de mens blijft wegroepen uit de gevestigde structuren
die hij steeds weer opbouwt om zijn bestaan eigenmachtig te verzekeren; een God
die de mens steeds weer op weg zet, onderweg naar het land van zijn, Gods, toekomst
voor de mens. Theologisch relevant is, dat dit heil van God zich niet voltrekt buiten
de mens om en zonder de creatieve inzet van de mens, in antwoord op en
gehoorzaamheid aan Gods uitdrukkelijke scheppingsopdracht. Theologisch relevant
is ten-

25

J. Moltmann, o.c., in Diskussion.... p. 77.
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slotte, dat wij in Christus' opwekking uit de dood en zijn verheerlijking bij de Vader
Gods garantie bezitten op ons streven naar meer en beter menszijn, ook al moeten
wij dagelijks ervaren, hoezeer wij tekortschieten en falen. Maar hoe wij deze
verantwoordelijkheid gestalte geven in het leven van vandaag, welke maatregelen
op sociaal, economisch en politiek gebied genomen dienen te worden om ons hier
en nu te kwijten van onze opdracht vanwege God in navolging van Christus, onze
Heer: dat is alleen ónze zaak. Wij kunnen de maatregelen die wij in eigen
verantwoordelijkheid menen te moeten nemen, niet presenteren onder de kreet ‘God
wil het’. Dat zou niet meer vereenzelviging van menselijke geschiedenis en
heilsgeschiedenis zijn - waarvoor iets valt te zeggen26 -, maar eerder verwisseling
van beide, eigenmachtig vervangen van de eigen verantwoordelijkheid door Gods
heilshandelen.

26

Rudolf Schnackenburg, Christliche Existenz nach dem Neuen Testament, Bd. I, Kösel-Verl.,
München, 19682, DM. 18,50: ‘Daarom bestaat er geen scheiding van “profane geschiedenis”
en “heilsgeschiedenis”, omdat God in de door mensen gemaakte geschiedenis zijn gedachten
verwerkelijkt en zichtbaar maakt’ (p. 174); cf. p. 27: heilsgeschiedenis is geen
‘Uebergeschichte’, maar de geschiedenis onder het aspect van (Gods) heil.
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De mens en de dingen*
Filosofische beschouwing over de structuur van de wereld
Libert Vander Kerken
Het systeem der behoeften
Het is onmogelijk te spreken over de wereld zonder te spreken over de mens, of te
handelen over de mens zonder de wereld erbij te betrekken. Beide vormen immers
samen één werkelijkheid. Natuurlijk, de mens transcendeert de wereld door zijn
geestelijk bewustzijn, ofschoon die transcendering toch weer in die wereld zelf plaats
heeft: en anderzijds, juist door getranscendeerd te worden, verschijnt de wereld ook
weer enigszins als een realiteit op zich, al zal die verschijning op haar beurt de mens
nodig hebben als iemand voor wie zij verschijnen kan. Die verschijningsvorm van
de wereld als wereld willen we nu van naderbij gaan bekijken.
Vooreerst moeten we ons wapenen tegen een verkeerde voorstelling die elk begrip
van de wereld onmogelijk zou maken: de voorstelling als zou die wereld zo iets zijn
als een onoverzienbare verzameling van dingen die weliswaar niet buiten elk verband
met elkaar staan, maar die zich toch nogal solied in hun respectieve eigenheid
verschansen. De wereld wordt dan als een soort enorme ruimte, als een reusachtig
recipiënt, waarin al die dingen zich bevinden en bewegen op bepaalde afstanden van
elkaar. Die voorstelling heeft dan nog de kwalijke nasleep dat ze ook de mens tot
die verzameling moet rekenen, als een ding onder de dingen, hoe geestelijk dat ding
ook moge wezen. Filosofisch houdt zo'n voorstelling geen stand, om de eenvoudige
reden dat ze niet denkbaar is. Bovendien strookt ze niet eens met de onmiddellijke
fenomenologische ervaring die wij van de wereld hebben.
Laten we maar van die ervaring uitgaan. Wat leert ze ons omtrent die grote
uitwendige werkelijkheid die ons omringt en die we bewonen?
Het is om te beginnen een feit dat ons eerste contact met de wereld geen contact
is van een belangeloze observator en dat het in geen geval aan-

*

Dit artikel is een, enigszins ingekort, hoofdstuk uit het boek Inleiding tot de fundamentele
filosofie, dat weldra zal verschijnen bij De Nederlandsche Boekhandel te Antwerpen in de
reeks ‘Filosofie en Kultuur’.
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vangt met een soort paradijselijke zondagnamiddagwandeling. Ons oorspronkelijk
contact met de wereld is er een van zeer praktische aard. Het neemt de vorm aan van
een nogal bewogen werkzaamheid waardoor wij allerlei, laten we maar zeggen,
dingen die zich buiten ons bevinden, aanwenden - d.w.z. naar ons toekeren - tot het
verwezenlijken van bepaalde menselijke doeleinden. Die doeleinden zijn aanvankelijk
zeer eenvoudig en primair, laten wegens hun onmiddellijke noodzakelijkheid niet
zoveel willekeur toe, en worden ons a.h.w. opgedrongen. Wil de mens niet dadelijk
ten onder gaan, dan heeft hij niet veel tijd te verliezen alvorens die wereld op een of
andere manier te verorberen om zijn leven in stand te houden. De mensen zullen
doen wat alle levende wezens in de wereld doen, zij eten andere levende wezens op
en drinken het water van vennen en beken, al zullen er vanaf den beginne wel
bezwaren tegen bestaan hebben om ook elkaar - althans in letterlijke zin - op te eten.
Ik weet het wel, dit zich etend en drinkend in stand houden zal zich onmiddellijk
door specifiek menselijke vormen, gewoonten en gebruiken van het zuiver animale
onderscheiden, maar ook de meest verfijnde tafelmanieren veranderen niets aan het
feit dat de mens zich zijn wereld voedzaam ten nutte zal maken. En die situatie blijft
in de grond dezelfde wanneer dit zich ten nutte maken uitgebreid wordt tot de
duizendvormige zogenaamd hogere behoeften die de mens in zich ontdekt en waarvan
de voldoening grotendeels de inhoud zal uitmaken van zijn leven op aarde. Het blijft
altijd zo dat hij zijn wereld aanwendt als vermiddeling om de taak van zijn
mens-worden tot een goed einde te brengen en dat het binnen die praktische
verhouding is dat hij de wereld leert kennen. Bijgevolg komt ook die wereld hem
aanvankelijk voor als een onbeperkte aanwendbaarheid, die hij nodig heeft om mens
te zijn.
Heel die aanwending en aanwendbaarheid vormt de inhoud van wat Hegel genoemd
heeft ‘das System der Bedürfnisse.1 Ook de dieren hebben hun systeem van behoeften,
maar dat blijft altijd zeer beperkt en praktisch ongewijzigd, ofschoon wel een trage
aanpassing aan veranderingen van milieu bij hen kan waargenomen worden. De mens
echter ‘geht über die Bedürfnisse hinaus’2 d.w.z. hij kent zijn behoeften als behoeften
en overschrijdt in bewustzijn de ervaring van die behoeften als een loutere
hier-en-nu-ervaring. Hij wordt die behoeften niet enkel gewaar, maar begrijpt ze.
Een mens die dorst heeft, weet dat hij dorst heeft, weet wat het wil zeggen ‘dorst te
hebben’ en kàn het ook zeggen. Hij kan er enigszins afstand van nemen, niet alleen
door inzicht, maar ook in vrijheid: hij kan, niettegenstaande zijn dorst, toch niet
drinken. Kortom, de mens

1
2

Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 189 e.v..
ibid., § 190.
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verleent aan de ervaring van zijn behoeften een geestelijke algemeenheid. Meteen
kent hij ze als relatief, dit in de dubbele zin van het woord: hij weet dat elke behoefte
slechts betrekkelijk behoefte is en geen enkele het ‘alles’ van wat hij nodig heeft; èn
hij stelt ze in onderling verband, zodat zij werkelijk in een samenhangend ‘systeem
van behoeften’ zullen samenvloeien. Dit nu is van enorm belang voor een goed begrip
van de wereld waarin de mens leeft, want het bevat in zich een verklaring voor de
feitelijke vorm welke zij aangenomen heeft en steeds verder aanneemt.
Want wat volgt daar allemaal uit? Vooreerst dit. Door het feit dat de mens geestelijk
en universeel is en bijgevolg in staat alle dingen als relatief te zien, kunnen zijn
behoeften niet zo bepaald, gefixeerd en a.h.w. gestereotypeerd zijn als die van de
dieren. Elke menselijke behoefte is daarom in wezen onaf, d.w.z. dat de wijze waarop
erin voorzien zal worden niet van te voren vastgelegd is, en ook dat meestal die
behoefte zelf nog geen definitieve vorm vertoont. Die verhouding heeft natuurlijk
haar grenzen en kan niet tot in het extreme worden doorgedreven. Het is evident dat
in een behoefte, hoe onbepaald ze ook moge wezen, niet door om het even wat
voorzien kan worden: ik zal mijn dorst niet lessen door mijn schoenen te poetsen;
en anderzijds zijn er uiterste noodgevallen waarin elke willekeurigheid in dit voorzien
verdwijnt, b.v. de behoefte om te ademen of om te niezen, of het geval van een
verdoolde woestijn-reiziger die in dagen geen druppel gedronken heeft en opeens
een waterput ontdekt. Maar afgezien hiervan hebben menselijke behoeften altijd iets
ongedetermineerds, iets potentieels, zodat zij pas door de vinding en de keuze van
de mens de concrete afheid verwerven die voor een reële bevrediging noodzakelijk
is. Als ik dorst heb, moet ik eerst weten of ik trek heb in bier, thee, koffie, whisky
of water, voordat ik drinken kan, en als ik in een restaurant ga dineren, vraag ik eerst
de spijskaart. Dat zijn supplementaire bekommernissen waar een dier geen last van
heeft: een hongerige koe die gras ziet, graast; een mens die honger heeft vraagt zich
af wat hij zal eten. Menselijke behoeften moeten van de mens zelf hun verdere en
laatste specificering ontvangen. Daar dit, alleen reeds wegens de onafheid van de
behoeften, op een min of meer willekeurige - want niet vooraf gedetermineerde - en
bijgevolg op een meervoudige wijze geschieden zal, ontstaat het fonomeen van een
‘verveelvoudiging’ van deze wijzen en dus ook van de concrete behoeften zelf. Het
is om te beginnen die verveelvoudiging die het spectrum der menselijke behoeften
zo oneindig van het klein bestek der dierlijke behoeften distantieert.
Maar er is nog meer. Ook elke concreet gedetermineerde behoefte is weer iets
potentieels, in deze zin dat ze zich op haar beurt weer veelvoudig kan verdelen en
verspreiden. Hegel noemt dit fenomeen ‘die Zerle-
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gung’, het uiteenleggen van behoefte en bevrediging in ‘Teile’.3 Dit uiteenleggen is
heel wat anders dan materiële verbrokkeling of onderbreking, het is veeleer - en
dikwijls zelfs een zeer subtiele - structuur volgens welke zowel het tot bewustzijn
komen als de bevrediging der behoeften verlopen. Evident betekent dit structureel
verloop een vertraging, maar men kan niet zeggen dat het er alleen maar is om de
bevrediging te laten duren of ze te intensiveren. Het is veeleer een middel om behoefte
en bevrediging tot menselijk en tot geestelijk besef te verheffen. Het genot der
bevrediging wordt tot een uitdrukkelijke menselijke genieting, niet het minst door
het beheersen van dit genot zelf, zodat men eigenlijk nooit tot louter materiële
verzadiging komt, doch deze steeds contemplatief uitstelt. Dat die contemplatieve
verheffing van het genoegen het genoegen zelf in de weg zou staan, is een zeer
materialistische vergissing. Men herinnert zich wellicht het fameuze gezegde van
Talleyrand, toen hij op een zekere dag een van zijn genodigden die zijn glas cognac
in één teug leegdronk, de les wou spellen: ‘On prend son verre au creux de la main,
on le réchauffe, on l'agite en lui donnant une impulsion circulaire, afin que la liqueur
dégage son parfum...’ - ‘Et puis monseigneur?’ - ‘Et puis, monsieur, on pose son
verre et on en parle’.4
Belangrijk is verder het feit dat de mogelijkheid van een onbeperkte
verveelvoudiging van wijzen en middelen om in de behoeften te voorzien, nu weer
een nieuw fenomeen oproept, dat niet minder merkwaardig is, en dat Hegel ‘die
Verfeinerung’ noemt.5 De zaak ligt voor de hand: als er keuze is, wil men op de beste
manier gediend worden, en die wens scherpt het vermogen om steeds preciezer de
‘aangepastheid der middelen aan het doel’ te beoordelen. Gevolg hiervan is nu ‘eine
ins Unendliche fortgehende Vervielfältigung’.6 Waarom? Omdat men het altijd beter
zal kunnen doen? Omdat men een diligence voordeliger vindt dan een kar, een trein
prettiger dan een diligence, een vliegtuig sneller dan een trein? Natuurlijk, maar er
bestaan nog andere redenen. De mens probeert steeds met minder inspanning een
groter effect te bekomen, hij wil zich het leven al maar door gemakkelijker maken.
Maar die hang naar gemakzucht heeft zijn keerzijde. Hoe gemakkelijker de mens
zich de dingen maakt, hoe gevoeliger hij wordt voor ongemak, want, merkt Hegel
fijnzinnig op, ‘elke gemakkelijkheid toont weer haar ongemakkelijkheid’. Was de
primitieve mens al blij als hij op een omgevallen boom kon gaan zitten, dan leren
ons de laatste modellen van zit- en ligmiddelen dat het nooit

3
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5
6

o.c., § 191.
G. Lacourt-Gayet, Talleyrand, Paris, 1955, p. 325.
o.c., § 191.
ibid., Zusatz.
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lang duurt of men vindt dat de luiste stoel nog niet lui genoeg is. Een oud vertelseltje
verhaalt van een prinsesje dat op tien donzen matrassen sliep en toch de slaap niet
kon vatten omdat onder die matrassen nog een hard erwtje zat - waardoor ze zich
trouwens een echt prinsesje betoonde. ‘En, zegt Hegel, nu nemen de uitvindingen
geen einde meer’.7
En toch zijn we hiermee nog niet aan het einde. Want intussen heeft zich nu ook
het karakter van de menselijke ‘Bedürfnisse’ grondig gewijzigd. Konden de primaire
menselijke behoeften en hun bevrediging nog ‘natuurlijk’ genoemd worden, d.i.
onmiddellijk voortkomend uit de natuur van de mens, na een tijd was dat niet meer
het geval. De behoeften worden hoe langer hoe meer bepaald door ‘die Meinung’:
men heeft allerlei dingen nodig omdat men dat meent.8 Zo hoort men mensen zeggen
dat ze hun auto niet meer zouden ‘kunnen missen’, en ze kunnen het ook niet meer.
Merk op dat het ‘men’ is die dat meent. Zodat de mens nu door zijn eigen
vindingrijkheid de gevangene geworden is van een heersende sociale opinie. Een
treffende en tirannieke vorm van die opinie is de mode. De mode bepaalt wat ment
‘conveniëntie’ noemt, d.i. dat wat nu eenmaal zo hoort. De wijze Hegel vindt nochtans
dat men zich hierin maar moet schikken: ‘In der Art der Kleidung, in der Zeit des
Essens (b.v. het moderne verschuiven van de voornaamste maaltijd naar het einde
van de dag) liegt eine gewisse Konvenienz die man annehmen muss, weil es in diesen
Dingen nicht der Mühe wert ist, seine Einsicht zeigen zu wollen, sondern es am
klügsten ist, darin wie andere zu verfahren’.9
De ‘Meinung’ is echter een tweesnijdend zwaard. In feite omvat ze in zich een
dubbele tendentie. Vooreerst een ‘Forderung der Gleichkeit mit den anderen’10: men
wil doen zoals de anderen, en dit uit een soort naieve, onmiddellijke, onberedeneerde
of zelfs onweerstaanbare drang tot ‘nadoen’ - in ergere gevallen tot ‘naäpen’ - maar
vaak ook uit een verlangen om niet onder te doen voor anderen: men wil ook een
kleurentelevisie, ook eens naar Joegoslavië gaan, enz. Die tendentie zal de wereld
vullen met gestandaardiseerde produkten. En dan is er ‘das Bedürfnis der
Besonderheit’, d.i. een drang om zich ‘durch eine Auszeichnung geltend zu machen’,11
een tendentie die op haar beurt weer tot conventie wordt, en een conventie van het
ergste soort: stel u maar even de tragische situatie voor van twee dames die op een
officiële receptie verschijnen met precies dezelfde ‘uitzonderlijke’ hoed. En deze
tendentie om door uitzondering op te vallen, zal de wereld met rare dingen vullen.
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ibid..
o.c., § 192, Zusatz.
ibid..
o.c., § 193.
ibid.
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Dat de mens de keuze heeft tussen zoveel middelen en produkten geeft hem een
indruk van vrijheid. Toch is ook deze vrijheid maar een gemeende en vermeende
vrijheid, ‘eine unwahre Meinung’,12 want die vrijheid is meestal niet veel meer dan
willekeur, en willekeurigheden bieden weinig substantie voor een vrije verwerkelijking
van zichzelf. Tot de echte vrijheid komt de mens, volgens Hegel, niet door een
willekeurig gebruiken en genieten, maar door de arbeid. In de arbeid komt de mens
tot zichzelf, ervaart hij zijn zelfheid, d.i. zijn eigenheid en vrijheid, in wat hij zelf
tot stand brengt; en terwijl de inhoud van willekeur en genieting altijd verdwijnt in
zijn ontstaan zelf en slechts een ‘Verschwinden’ is,13 biedt het tot stand gebrachte
werk een blijvende aanschouwing van wat de mens zelf is.

De wereld waarin wij leven
Hebben we de wereld die ons omringt, vooral ontdekt als een praktische
aanwendbaarheid, dan is het toch niet mogelijk iets over die aanwendbaarheid en
over die wereld te zeggen zonder met die wereld in een kennende verhouding te
treden, zonder hem m.a.w. ook enigszins te begrijpen. In die poging om tot de idee
van de wereld door te dringen is ons reeds gebleken, dat hij niet een soort groot ding
is waarin zich een massa dingen zouden bevinden. We hebben integendeel onze
wereld leren kennen als een onbepaalde mogelijkheid tot uitwendige verschijningen.
De vraag moet echter gesteld worden - en zij is in de filosofie allesbehalve nieuw
- of die mogelijkheid tot uitwendige fenomenen en tot aanwendbaarheid-door-de-mens
die de wereld constitueert, een wezenlijke eenheid vormt of niet: moet men spreken
van ‘de wereld’ of kan men alleen maar spreken van ‘wereld’? En ten tweede, kan
men al dan niet een wezenlijke eenheid toekennen aan de vele dingen die de wereld
bevolken?
Vormt de zogenaamde wereld een eenheid? Is hij een werkelijk ‘iets’? Ja, maar
als mogelijkheid-voor-de-mens; de wereld vindt pas de eenheid van een zeker
op-zich-bestaan door het feit dat hij getranscendeerd wordt door de hem inwonende
geest. Het op-zich-bestaan van de wereld, zijn zelfstandigheid, zo men wil, is bijgevolg
essentieel relatief. Het is er maar doordat het a.h.w. in stand gehouden wordt door
de aanwezigheid van de geest. De opwerping, dat de wereld der natuur er allang was
vóór de mens, en dat bijgevolg zijn ‘er zijn’ geen afhankelijkheid van de menselijke
geest kan insluiten, is een opwerping die enkel op een verkeerde voorstelling berust
en op een zeer onfilosofisch begrip van de tijd. Zij meent
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o.c., § 194.
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in feite dat zowel geest als wereld zich in de tijd bevinden - die dan tot het statuut
van ik weet niet wat voor soort wezenheid-in-zich verheven wordt - terwijl de tijd
in werkelijkheid een interne functie van de wereld zelf is, en een functie die pas door
de verhouding van de wereld tot de menselijke geest in functie treedt. Vóór de
verschijning van het zelfbewustzijn was de tijd nog een ongeboren verhouding, zodat
het ‘er zijn vóór de mens’ van de wereld pas als menselijke ervaring een werkelijkheid
wordt. Wanneer men eenmaal heeft ingezien dat er maar één werkelijkheid is, n.l.
de werkelijkheid van de geest-in-de-wereld, begint de verkeerde voorstelling waarop
de opwerping steunt, onmiddellijk te verbleken. Heel die werkelijkheid van de
geest-in-de-wereld is weliswaar één enkele wording, een enorm evoluerend
zijnsgebeuren; het is een groot verhaal, maar het wordt maar een verhaal in de geest
van de mens. Het begint ongetwijfeld met een eerste vaag verschijnen van de wereld,
maar die wereld is vanaf het begin de wereld-van-de-mens, in wezen naar de mens
gericht, en die gerichtheid en menselijke zin zijn reeds geestelijke aanwezigheid,
hoe verborgen ze ook voor de geest zelf moge wezen.

Het wezen der dingen
De wereld dankt zijn eenheid aan de hem inwonende mens, maar vergeten we niet
dat die eenheid altijd maar de eenheid van een mogelijkheid is. De wereld blijft steeds
onaf. Hij wordt dus nooit een volkomen, in zich afgeronde actualiteit, zoals
waarschijnlijk Descartes zijn ‘res externa’ zag. Die onafheid van de wereld vertolkt
zichzelf in het uiteenliggen dat hem kenmerkt. Dit uiteenliggen is nochtans geen
loutere en loze dimensionaliteit zoals het dat was voor Descartes. Het is een
aanschouwelijke tegenwerkelijkheid van de geest. Het uiteenliggende verschijnt ons
als een veelvuldige, veelvormige, eindeloos verscheiden realiteit, kortom als een
wereld van dingen. Is heel de wereld aanwendbaarheid, dan zijn de dingen
verbijzonderde vormen van die aanwendbaarheid, d.i. bijzondere aanwendbaarheden.
En dit brengt ons tot de tweede vraag: zijn wellicht de zogenaamde dingen
eenheden-op-zich? Kortom, kan men werkelijk spreken van wat de klassieke filosofie
‘materiële substanties’ noemt?
Eens te meer luidt het antwoord: ja, maar in zeer relatieve zin. Echte zelfstandigheid
is alleen maar te vinden in de mens. Alleen de mens immers kent een werkelijk
zichzelf-zijn, een werkelijk bestaan-op-zich, een werkelijke zelfstandigheid. En heel
de wereld met alles wat hij bevat is nu precies een realiteit die nooit dat ‘zichzelf
zijn’ bereikt. Dit betekent geenszins dat hiermee de realiteit van de wereld en dingen
in het gedrang komt, en
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evenmin dat wereld en dingen niet een zekere independentie tegenover de geest
zouden vertonen - hoe zou immers de geest er anders nog vat op kunnen hebben? maar het betekent wèl dat we in de dingen, zoals trouwens in de wereld, slechts een
verwijderde analogie met de menselijke zelfstandigheid kunnen ontdekken.
Wat zijn dan de ‘dingen’ waarmee de mens kennend en handelend te doen heeft?
Het zijn, dit weten we reeds, concrete vormen van aanwendbaarheid. Als zodanig
bezitten zij ongetwijfeld een zekere bestendigheid, een bestendigheid die tenminste
zolang duurt als de handeling waarin de dingen betrokken worden, al is het soms een
verdwijnende bestendigheid, als die van een sigaar die opgerookt wordt. Die min of
meer bestendige vorm is iets en bezit een zekere eenheid. De vraag is: waarin bestaat
die eenheid? Is het een substantie waarop zich bovendien nog verschillende
zogenaamde eigenschappen griffelen? Is er iets dat onder die eigenschappen staat
(‘substat’) en ze schraagt? Descartes probeerde van ‘morceau de cire’ alle
eigenschappen weg te nemen, en meende dat dan alleen nog een brok ruimte overbleef.
Dit was een vergissing, want in werkelijkheid zou er niets overblijven. Het ‘zijn’
van de dingen bestaat in hun eigenschappen, die bijgevolg geen eigenschappen meer
zijn van een ‘iets’ dat zelf op een wondere wijze aan die eigenschappen zou
ontsnappen in een vage opzich-zijnde en kleurloze substantialiteit. Is het niet veel
eenvoudiger de ‘dingen’ gewoonweg te beschouwen als momentele knooppunten
van eigenschappen.
Maar maken we dan van die eigenschappen geen wezenheden op zich? Zeker niet,
want wat is een ‘eigenschap’? Het is datgene waardoor iets (n.l. dat knooppunt zelf)
zich onderscheidt van iets anders, zodat men het ene ‘iets’ niet kan verwarren met
een ander, en het ook niet op dezelfde manier kan aanwenden. Daaruit volgt dat de
eigenschap niet alleen iets relatiefs is, maar gewoonweg een relatie. Relatie tot wat?
Relatie tot de mens die de dingen ‘aanwendt’. Eigenschappen zijn bepaalde
aanwendingsmogelijkheden. Het ding wordt objectief geconstitueerd door al datgene
wat het voor de mens betekent en wat hij er mee doen kan.
We kunnen nu verder gerust die dingen substanties noemen, maar enkel bij wijze
van een verre analogie met de eigenlijke substantialiteit van de zelfbewuste mens.
Een ding is ongetwijfeld een werkelijk ‘iets’, het is geen louter kantiaans fenomeen.
Alleen bestaat het ‘Ding an sich’ enkel als een samenhang van
aanwendingsmogelijkheden. Het ‘iets’ der dingen is geen verborgen kern die dan
bepaalde eigenschappen zou bezitten. Die kern is niets anders dan het samentreffen
en samen aangetroffen worden van die zogenaamde eigenschappen. Het ding is
bepaalde kristallisatie van de algemene wereldlijke aanwendbaarheid; en die
bepaaldheid of bijzonder-
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heid wordt bovendien in stand geroepen en in stand gehouden door haar verhouding
tot de handelende en kennende mens. Het is wel degelijk een objectieve realiteit,
maar een realiteit die zowel haar objectiviteit als haar realiteit zelf maar bezit binnen
haar verhouding tot de mens. Mocht iemand die relativering-tot-de-mens als een
vermindering van het ‘zijn’ der dingen beschouwen, dan moet hierop geantwoord
worden, dat die schijnbare vermindering in feite een gewin is, omdat door die
relativering de menselijke zin constitutief wordt voor de dingen, en omdat hierdoor
de materiële dingen in wezen tot menselijkheid verheven worden.
Pas het doorbreken van de oude verschansing der zogenaamde ‘materiële substantie’
tot een menselijke zin en een menselijke werkelijkheid maakt het mogelijk om de
‘dingen’ als menselijke werkelijkheden te zien. En wat is daar wonder of bedenkelijk
aan wanneer men eenmaal beseft heeft dat de wereld - zowel de natuur als wat de
mens ervan tot wereld gemaakt heeft - essentieel een menselijke wereld is en het
eigen andere van de geest?14
Om tot een duidelijke stand van zaken te komen, willen we nu even wijzen op
enkele implicaties die het geschetste beeld van de ‘wereld der dingen’ nog insluit.
Het zijn er vijf.
Met de eerste zijn we gauw klaar. Het is evident dat de eenheid (van zin en wezen)
die de ‘dingen’ kenmerkt, nooit de eenheid-van-de-mens-met-zich bereiken kan tenzij wanneer opeens een of ander schijnbaar ding een ‘andere mens’ blijkt te zijn;
maar dit gebeuren zullen we pas verderop meemaken.
Een tweede implicatie is, dat die eenheid van aanwendingsmogelijkheden of
eigenschappen die het wezen van het ding uitmaakt, voor verschillende mensen op
verschillende wijze kan geconstitueerd worden. Elk ding betekent niet voor iedereen
noch voor alle mensen van alle tijden en plaatsen hetzelfde, en is dus ook voor hen
niet hetzelfde. Maar aangezien dit ‘voor hen’, nl. die verhouding van het ding tot de
mens, constitutief is voor het ding, kan men zeggen dat het ding gewoonweg of, zo
men wil, in zich - voor zover men van een ‘in zich’ spreken kan - niet hetzelfde is.
Als men eenmaal ingezien heeft dat elk ding - zoals trouwens heel de wereld - in
wezen altijd onaf blijft, maakt dit geen moeilijkheid meer. Een
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Ook de theologie zou zich in haar sacramentenleer heel wat overbodige moeilijkheden,
geforceerde verklaringen en onwaarschijnlijkheden bespaard hebben, indien ze zich wat
vroeger vrij gemaakt had van een verouderde filosofie van de substantie. En wat een
mogelijkheden opent het niet b.v. voor het geheim der Eucharistie wanneer men eens en
voorgoed begrepen heeft dat het wezen van ‘brood’ en ‘wijn’ (van voedsel en drank) eerst
en vooral bestaat in de zin zelf die ze voor de mens hebben - en die op zijn beurt voor zo'n
hogere zin en wezenheid vatbaar is - in plaats van het te gaan zoeken in een of andere compacte
fysische entiteit van onnaspeurbare atomen en moleculen.
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schip b.v. is niet hetzelfde ding voor een kind, voor een baliekluiver, voor een stouwer,
een reder, een kapitein, een scheepskok of voor de bemanning van een vijandelijke
onderzeeboot. Blauwe korenbloemen in het rijpende graan zijn iets anders voor de
natuurliefhebbers, de poëet, de botanicus of voor de boer voor wie ze alleen maar
vervelend onkruid zijn. Dikwijls ziet men in dit ‘anders zijn’ alleen maar subjectieve
‘connotaties’, zoals dat bij de linguisten heet. Maar wat blijft er van het ding nog
over zonder al die zogenaamde con-notaties? Een soort algemeen ding dat nog ‘voor
niemand’ is? Of een soort algemeen iets dat voor iedereen hetzelfde is en waarbij
zich dan het ‘andere’ voegt? Zo iets als een onzichtbaar ‘Ding an sich’, dat voor elke
mens tot een nieuwe en subjectieve ‘Erscheinung’ wordt? Iedereen begrijpt dat we
met die voorstellingen in het ongerijmde geraken: wat b.v. een schip eigenlijk is, zou
niemand te zien krijgen, want wat voor ieder zichtbaar is, wordt door ieder anders
gezien. Moet men dan zeggen dat een schip evenveel schepen is als er mensen zijn
die ermee te maken hebben? Natuurlijk niet. Iedereen ziet wel degelijk hetzelfde
schip, maar het schip bezit zijn ‘hetzelfde zijn’ onder de vorm van een potentialiteit
om een verscheiden wezenheid te betekenen en te zijn voor de verschillende subjecten
waarmee het in een verschillende (en voor het schip zelf constitutieve) verhouding
staat. Het schip is dit alles, maar is niet dat alles ineens voor iedereen. Een schip is
op zich al een hele ontologische geschiedenis. Dat is natuurlijk maar mogelijk wanneer
het ding een onafheid bezit, een onbepaaldheid, een potentialiteit die haar laatste
determinering pas vindt in het praktisch of schouwend contact dat de mens ermee
heeft.
De inherente potentialiteit van de dingen tot wezenlijke verscheidenheid wordt
nog geconfirmeerd door de linguistiek, en wel door het fenomeen van de zeer
verschillende benamingen die dezelfde dingen in verschillende talen gekregen hebben.
Met dit verschil wordt evident iets anders bedoeld dan dat Nederlands Nederlands
is, en Engels Engels; bedoeld wordt een verschil van benaming in verschillende talen
(of in eenzelfde taal) dat voortkomt uit een accentuering van andere verhoudingen
van de dingen tot de mens. Die verschillende accentuering betekent een verdere reële
- d.i. naar de res of het ding zelf teruggaande - bepaling of af-making van het ding.
Laten we liever direct een vrij subtiel voorbeeld hiervan geven. Daar is het mooie
bloempje dat in het Latijn de poëtische naam draagt saxifraga umbrosa, misschien
omdat het graag groeit tussen de stenen en wat lichtschuw is, want erg schaduwrijk
is het niet. In het Nederlands heet het steenbreek, wat toch eerder een generieke naam
is, en vernederlandst Latijn. In de omgangstaal heet het porseleinbloempje, omdat
zijn kroonbladeren inderdaad aan porselein doen denken. Men noemt het ook
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schildersverdriet, blijkbaar omdat het zo moeilijk na te schilderen is; de Franse
benaming désespoir des peintres is zelfs een volkomen capitulatie. Die verschillende
benamingen markeren verschillende wijzen waarop eenzelfde plantje iets wordt voor
de mens, en dit ook is. Natuurlijk kan men wetenschappelijk over alle poëzie en
menselijke ervaring heenstappen en in de benaming een pure botanische classificatie
zien. Zolang het blijft bij een determineren door middel van uitwendige distinctieven
lijkt het verlies aan realiteit niet zo groot. Zodra echter dit determineren
wetenschappelijke ernst wordt, belandt men terug in louter operationele begrippen.
Zeker, benamingen hebben een zeer relatieve waarde, en vaak hebben zelfs zeer
uiteenliggende benamingen, door het praktisch gebruik dat ervan gemaakt werd,
eenzelfde deiktische waarde gekregen. Maar is dat niet eerder een jammerlijke
vervlakking der beleving, en blijft het niet het goed recht van wie een verdofte taal
haar eerste glans weer wil teruggeven, om de oorsprong der benaming opnieuw te
gaan waarderen?
Een derde implicatie is, dat niets in de wereld der dingen op zich staat noch op
zich kan begrepen worden, en dat vele dingen zich enkel momenteel in stand houden
door hun verband met het geheel van alle dingen. De zaak is zo evident dat ze niet
veel verklaring vraagt. Nemen we b.v. een mijnwerkerslamp. Wat al verhoudingen
tot wat al andere dingen worden er niet vereist opdat een mijnwerkerslamp zou
kunnen zijn wat ze is: niet alleen heel de organisatie van het mijnbedrijf, maar tenslotte
een hele wereld van geologie, industrie, economie en beschaving zijn nodig om die
lamp de lamp te laten zijn die ze is. Hetzelfde geldt voor de meeste gewone dingen
uit het leven als een deur, een spijker, een asbak of een lucifertje. Als men werkelijk
wil weten wat nu eens een lucifertje is, dan zal men tenslotte de hele wereld moeten
mobiliseren. De conclusie is dat alle dingen horen tot de constitutie en tot het wezen
van elk ding, dat alles in alles wezen-constituerend aanwezig is, en dat de dingen
maar zijn wat ze zijn door hun absolute relativiteit tegenover alles. Dat dit verband
maar een extrinsiek verband zou zijn, is een idee die alleen kan groeien uit een
verkeerd begrip van het uiteenliggen van de wereld, waarover we het reeds zo dikwijls
gehad hebben. Het verkeerde van het begrip bestaat hierin dat men, misschien op
een verdekte wijze en onbewust, dit uiteenliggen vereenzelvigt met ruimtelijke
afstand, en terugvalt in de oude fout waardoor de dingen gezien werden als zich in
een lege ruimte bevindend, terwijl de ruimte niets anders is dan een manier waarop
de uit-een-zijnde werkelijkheid sensibel gekend wordt en tevens een manier waarop
zij aan die sensibele kennis tegemoet treedt.
De laatste implicaties die het geschetste wereldbeeld insluit zijn een direct gevolg
van de voorgaande. Zij bevestigen alleen maar uitdrukkelijker wat
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we in feite reeds weten. Zo vormt natuurlijk de totale samenhang der dingen die
zoëven geëvoceerd werd, al evenzeer een eenheid als de eenheden, d.i. als de dingen
of dingen-complexen, die zij bevat. Die samenhang is de wereld zelf. Alleen blijft
die samenhang of die wereldeenheid steeds potentieel, d.i. naar verdere actualisering
gericht, maar ook aan een voortdurend verslijten en verdwijnen onderhevig. Die
wereld vernieuwt zich continu door onophoudelijk te vergaan, en dit geldt evenzeer
voor de culturele wereld als voor de economische wereld, èn voor de natuur. Tenslotte
kan die wereld nooit een perfecte eenheid worden, niet alleen wegens zijn
onoverkoombare potentialiteit, niet alleen wegens zijn oppositie tegenover de
zelf-zijnde geest, maar ook omdat hij alleen maar uit imperfecte eenheden, d.i. slechts
uit dingen bestaat. Die imperfectie is dus even constitutief voor de wereld als voor
de dingen èn voor al de onbeperkte mogelijkheden die de wereld uitmaken. We zien
dus eens te meer, in welke zeer bijzonder betekenis het woordje ‘de’ bij de ‘wereld’
kan geplaatst worden: men blijft beneden de werkelijkheid wanneer men alleen maar
zegt dat ‘er wereld is’, maar men zegt te veel zodra men in volle ernst van ‘de wereld’
gaat spreken.
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Meer dan een prijs
Ben Hemelsoet
De hunkering naar het Boek, alweer, dat alle boeken overbodig maken zou, is
bekroond met de P.C. Hooftprijs. Een prijs is toegekend en gegeven aan een verlangen,
in woorden gezet, naar de ontroering van God zelf, die bij sommige stukken zou
moeten huilen: omdat eindelijk de woorden van dat boek mogelijk hebben gemaakt
dat de zon is opgegaan voor Jacob, toen hij ging door Pniel, het aangezicht Gods;
dan is een zonsopgang te zien als nog nimmer is waargenomen. Hij mag dan een
muziek horen waarin de naam van Israël klinkt: want gij hebt u vorstelijk gedragen....
De reis is ondernomen, op weg naar het einde, en de auteur wil met zijn werk komen
nader tot u. Hij wil schrijven verder dan de woorden reiken: alles samenvatten in
zijn opdracht ‘voor de Oneindige. Zonder Woorden’. Dit is meer dan een bizarre
droom: het heeft te maken met die heimelijke doortocht, de geheime opening,
waardoorheen alles zichtbaar zijn zal, waar de weg omhoog verder stijgt dan het
slaapkamertje, waar woorden tekortschieten, omdat zij overbodig moeten zijn, omdat
al die woorden niet reiken kunnen tot waar het Woord wordt ingelost, de Belofte
gerealiseerd.
De Bijbelse associaties zijn sterk, onontkoombaar vanzelfsprekend omdat de
schrijver schrijven wil van zijn woorden en het Woord, en omdat hij weten wil dat
ook het beste niet van hemzelf is.
Een beoordeling naar de bedoelingen van deze auteur is een heilloze onderneming.
De wereld van misverstand, opgeroepen destijds tijdens het proces, en wat daaraan
voorafging, getuigt daarvan. De bekronende ministeriële woorden, ‘met u meen ik
dat de bedoelingen van de auteur en niet de opvattingen van bepaalde lezers
prevaleren’ hebben weinig te maken met het bekroonde werk. Het oeuvre, als geheel,
is immers bekroond, voor goede bedoelingen alleen is nog nooit een prijs gegeven.
Goede bedoelingen leiden de aandacht van het werk weg. Daarom is een lezing van
het werk van Van 't Reve naar de persoon van Gerard Kornelis Franciscus, een
onmogelijkheid, en een hinderlijke nieuwsgierigheid, een poging tot letterlijkheid
alle letterlievendheid ter zijde.
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Op die wijze wordt het werk teruggebracht tot het moment van zijn ontstaan, het
wordt teruggevoerd in het hart en de vurigheid van de schrijver. De lezer is dan met
stomheid geslagen....
Maar de lezer heeft geen beroep nodig op de bedoelingen van de schrijver, hij
mag, hij moet het doen met het boek dat hem ter hand is gesteld dat hij ter hand heeft
genomen.
Nieuwsgierigheid die niet het werk zelf betreft, maar de bekende auteur, doet aan
het werk te kort; een dergelijke curieuze belangstelling drijft niet tot een aandachtige
lezing van hetgeen geschreven staat, en kan niet het vermoeden krijgen voor die
muziek ruisende als van verre, hij is dan afgesloten voor wat de schrijver heeft
beschreven als muziek die hij nog nooit gehoord had, maar toch kende. De nog niet
bekende ontroering van God is dan niet te ontwaren; de toekomst is dan toegedekt.
Als het werk van deze bekroonde auteur gelezen wordt vanuit hetgeen allang
bekend is, van hetgeen ‘men’ weet aangaande seksualiteit èn aangaande God, uit
zichzelf, uit anderen hoofde, dan is de tijd aan de lezing van deze werken besteed
overbodige moeite, tijdverlies.
De schrijver weet hiervan, want de prijs is toegekend aan de hunkering naar het
Boek dat alle andere boeken overbodig maakt. De kans van dit verlangen wil hij
waarnemen, het onmogelijke waarmaken, de woorden ten laatste, definitief, besluitend
zo rangschikken, zo schrijvend bijeenbrengen dat de kans aanwezig is dat er iets
onzegbaar nieuws gehoord kan worden, waarin alle verlangen tot stilstand komt.
Deze droom, dit verlangen, romantisch getint, decadent beschreven laat de woorden
voor zich uit gaan, exploreren waar ze ogenschijnlijk niet kunnen gaan, volgens
sommigen niet mogen gaan.... en er worden woorden gesproken, in zinsverband
gezet, die van God meer waar willen hebben dan de overgeleverde beelden, naar het
heet, toestaan.
Maar wat weten wij, tenzij schrijvers in hun werk toegangen ontsluiten, ja, zelfs
de Geheime Opening in bezit willen geven?
God is De Liefde, en het bepalend lidwoord is door deze schrijver met zorg
gekozen, die met bekroonde pen, woord voor woord, schrijft aan het boek van het
Violet en de Dood, van de ontcijfering van dat ene raadsel, God alles in allen.
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Het plan Nieuwmarkt in Amsterdam
Saneren: vernieuwen of vernielen?
Geurt Brinkgreve
Saneren van een gebit betekent: de zaak weer gezond, bruikbaar en toonbaar maken
met zo min mogelijk narigheid. De betekenis die aan het saneren van een vervallen
stadswijk wordt gehecht lijkt op het tegendeel: een zieke toestand zó laten verergeren
dat alle oorspronkelijke elementen onbruikbaar worden, deze vervolgens verwijderen
en vervangen door iets heel anders. Om de vergelijking door te trekken: de patiënt
moet eerst jaren met kiespijn lopen, dan gaan de restanten er zonder verdoving uit,
en tot slot krijgt hij een roestvrij stalen kauwapparaat dat geen gelijkenis meer met
tanden vertoont. Moet dat nou zó?
Ten oosten van de laat-middeleeuwse stadsgrens, Geldersekade-Kloveniersburgwal
- trots gemarkeerd door de vroegers St. Antoniespoort, later Waag - veranderde op
het eind van de 16e eeuw het buitendijkse scheepswervenbuurtje de Lastage in een
stadswijk. De nieuwe verdedigingswerken werden een eind oostwaarts gelegd, de
scheepswerven verhuisden naar de aangeplempte eilanden Uilenburg en Valkenburg,
vanwaar zij een halve eeuw later weer verder naar Kattenburg, Wittenburg en
Oostenburg verplaatst werden. De ‘verstedelijking’ van de Lastage volgde de
bestaande paden en vaarten - Rechtboomsloot, Krombootsloot, Snoekjesgracht - met
als hoofdader de waterkerende dijk, de St. Antoniesbreestraat. De verkaveling is
daardoor grillig, zonder de voor de Amsterdamse binnenstad kenmerkende regelmaat.
De Lastage werd een heel apart buurtje, middeleeuws-intiem van verhoudingen,
georiënteerd op de vroegere stadspoort, een buurtje waar zich veel vreemdelingen
vestigden: Armeniërs, Levantijnen, Joden uit Portugal, Duitsland en Oost-Europa.
De v.m. Armeense Kerk aan de Kromboomsloot en het statige zandstenen huis aan
de St. Athoniesbreestraat van de spreekwoordelijk rijke bankiersfamilie de Pinto zijn
er de meest sprekende overblijfselen van.
De deportatie van de Joodse bevolking trof de Lastage zwaar. De ramp had
verschillende bijkomende gevolgen. Van de verlaten huizen werd een deel
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door andere, meest jonge bewoners betrokken, een deel werd in de hongerwinter
gesloopt. De vestiging van industriële bedrijven breidde zich uit. In 1953 stelde de
gemeenteraad een reeks ‘wederopbouwplannen’ vast. Een daarvan, het
plan-Nieuwmarkt, omvatte o.m. de Lastage. Sindsdien spreekt men van het
Nieuwmarktgebied. Het plan ontstond in de jaren dat het gemeentebestuur aarzelde
tussen het tunnelplan 2 U, dat bij het Scheepvaartshuis zou uitmonden en een
aanvoerweg door de Lastage nodig maakte, en het uiteindelijk gerealiseerde plan 5.
Het wederopbouwplan Nieuwmarkt is in feite een groot
doorbraakplan-met-randbebouwing. De geprojecteerde verkeersweg van de Sint
Antoniessluis naar de Binnenkant, die na de keuze van tunnelplan 5 geen direct
verband met de tunnel meer had, werd in de ‘Overwegingen welke tot het plan hebben
geleid’ gemotiveerd niet alleen door de te verwachten verkeersbehoefte, maar ook
door de wens om zodoende de vestiging van industriële en handelsbedrijven te
stimuleren, wat weer tot verdere toename van het verkeer zou leiden. Hierdoor, zo
verwachtten de ontwerpers, zou in samenhang met de wederopbouwplannen
Jodenbreestraat en Weesperstraat, het oostelijk deel van de binnenstad tot een hoger
niveau worden verheven. Uit de kaart en de toelichting blijkt dat voor de ontwerpers
‘bereikbaarheid voor het verkeer’, ‘economisch grondgebruik’ en ‘aanzien van de
buurt’ de onderling nauw verbonden hoofdmotieven waren. Voor de bestaande
toestand gold het oordeel: ‘slechte verkaveling’, ‘onbevredigend stratenbeeld’ en
‘oneconomisch gebruik van de grond’. Voor een goede ontwikkeling was het daarom
noodzakelijk een groot deel van de buurt ‘in een algehele herziening te betrekken’.
De gedachte dat het misschien jammer zou zijn een merkwaardige en karakteristieke
straten-structuur en dozijnen monumenten van de kaart te vegen, komt daarbij niet
ter sprake. Men is er kennelijk van overtuigd geweest dat de geprojecteerde
verkeersweg, omzoomd door grote bedrijfsgebouwen, een beter, bruikbaarder en
fraaier stuk stad zou opleveren dan de bestaande Lastage.
Die overtuiging werd in 1953 vooral bestreden door de organisaties die behoud van
architectonische en historische waarden nastreven: Heemschut, ‘Hendrick de Keyser’,
Amstelodamum en het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. Ook Den Haag was
echter niet enthousiast. Pas in 1959 kwam, met veel voorbehoud, de ministeriële
goedkeuring. Daarbij werd o.a. voor enkele panden aan de Kromboomsloot, waaronder
de vroegere Armeense Kerk, een uitzondering gemaakt. Voor een paar andere punten
- de Snoekjesgracht, het huis de Pinto - werd gevraagd de mogelijkheden tot behoud
te onderzoeken. Schrijver dezes heeft er toen in de gemeenteraad op aangedrongen
het reeds in zijn uitgangspunten achterhaalde en nog
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niet uitgevoerde plan totaal te herzien. De z.g. oudheidkundige verenigingen
adresseerden opnieuw. B. en W. bleven echter achter hun Dienst staan en de
meerderheid van de raad knikte (zoals gewoonlijk) van ja. Toch waren er aanwijzingen
dat ook binnen de Dienst Publieke Werken twijfel bestond of het plan nu wel zó goed
was als men destijds geloofde. Het onteigeningsplan dat enkele jaren later werd
vastgesteld, besloeg een beperkter gebied dan eerst was beoogd. Zouden grote
industriegebouwen nu echt wel in de binnenstad thuishoren? De verkeersprognoses
uit de vijftiger jaren bleken totaal achterhaald. De belangstelling voor het karakter
van de oude stad en voor het wonen daar groeiden daarentegen zienderogen. Dat
barstte uit bij het verzet tegen het bouwplan van de Algemene Bank Nederland aan
de Vijzelsraat in het najaar 1966. Behalve de meer genoemde verenigingen stuurden
de omwonenden, kunstenaars, leraren en leerlingen van middelbare scholen,
architecten, studenten, pastoors en predikanten, politieke jeugdgroepen en de Federatie
Europa Nostra uit Rome brieven en telegrammen aan de gemeenteraad om de
voorgestelde grondruil - voorwaarde voor het bouwplan - niet goed te keuren. Met
30 tegen 14 stemmen ging de raad toch mee, maar de massale steenklont zou niet zo
overheersend worden als men eerst van plan was. De bouw ligt inmiddels al 2½ jaar
vrijwel stil.
Een jaar later, oktober 1967, betuigden ruim 110.000 mensen in één week adhesie
aan de actie ‘Amsterdaad '75’, die stelde dat ‘de binnenstad niet naar de bliksem mag
gaan’. De argumentatie voor handhaving van schaal en sfeer van de oude stad werd
verder versterkt van twee verschillende kanten. Amsterdam is de vierde toeristenstad
van Europa geworden: na Rome, Parijs en Londen. Vele lang als kantoor gebruikte
grachtenhuizen staan leeg, maar hotels worden in ijltempo gebouwd en uitgebreid.
Deze ontwikkeling geeft aan het streven om de binnenstad als voornaamste magneet
van het vreemdelingenverkeer in stand te houden een economische basis. Van de
zijde van de sociale wetenschappen werden gegevens geproduceerd over de attractie,
de bevolkingssamenstelling en de veelzijdige cityfuncties in het Centrum van
Amsterdam, een sociografische studie door Prof. de Vries Reilingh, Dr. Heinemeyer
en Dr. van Hulten, die door allerlei taaie vooroordelen als motief voor het openbreken
en slopen heenprikten. Ook onder de jongere architecten ontwaakte de belangstelling
- en de bewondering - voor de menselijke schaal en de contactmogelijkheden van de
oude stad.
De actie ‘Amsterdaad '75’ mondde uit in een bewogen beroep op het gemeentebestuur
om de inmiddels begonnen slopingen in het Nieuwmarktgebied te stoppen en om op
het laatste moment het verouderde plan te her-
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(5). keizerstraat 29. een van de panden die dichtgetimmerd staan te wachten op een beslissing.

(6). juni 1969. nu het blok st. antoniesbreestraat 88-94 wordt weggesloopt komt van het huis de pinto
de statige pilastergevel (rechts) duidelijk tot zijn recht. herstel van dit monument tegenover de
vrijgelegde zijgevel van de zuiderkerk kan de schade in de omgeving enigszins compenseren.
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(7). juli 1969. sloping aan de rechtboomsloot. op de achtergrond komt thans een van de lelijkste
gebouwen uit de buurt bloot: het gebouw flesseman aan de nieuwmarkt.

(1). de kromboomsloot. volgens het oude plan moet de westwand (links) plaats maken voor grote
bedrijfsgebouwen. ook demping en sloping aan weerszijden is overwogen, door herstel en nieuwbouw
op de open plekken zou hier een aantrekkelijke woonbuurt kunnen ontstaan.
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(2). detail uit de gravure plattegrond van amsterdam door balthasar floriszoon van berckenrode (1625).
de voormalige lastage: montelbaens burchwal (thans oude schans); st. anthonismarct (thans
nieuwmarkt); boomdwarssloot (thans kromboomsloot).

(3). schematische plattegrond van de binnenstad van amsterdam met de punten waar de verhoudingen
en het karakter het meest bedreigd worden.
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(4). voorjaar 1969: terwijl het overleg over een nieuw plan gaande was, bouwde p.w. alvast een brug
over de st. antoniesluis (voorgrond) en werd de sloping voorbereid van de panden st. antoniesbreestraat
88-94 (midden, inmiddels verdwenen), rechts de zijgevel van het huis de pinto.
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zien. Dertien verenigingen van architecten, beeldende kunstenaars, historici en
monumentenbeschermers steunden dit verzoek met een telegram aan de raad in
februari 1968. De wethouder nodigde de adressanten uit voor een gesprek. Dezen
stelden voor om aan een architect-stedebouwkundige buiten de Dienst P.W., namelijk
Ir. Herman Hertzberger, de opdracht te geven een nieuw plan te ontwerpen, enerzijds
uitgaande van de moderne inzichten over de waarde van de historische structuur en
bebouwing, anderzijds van de al vrijwel gerealiseerde verkeersdoorbraak en het
metrotracé. Dit voorstel werd niet aanvaard. In plaats daarvan vroegen B. en W.
advies aan de Raad voor de Stedebouw, een uit ambtenaren en vertegenwoordigers
van vele organisaties samengesteld college, dat uit zijn midden een werkgroep
aanwees om preadvies uit te brengen over de grondslagen waarop een nieuw plan
zou moeten berusten. De ontruimings- en sloopmachinerie kwam met moeite tot
stilstand: men wachtte af. Dat duurde lang: de werkgroep, waarin het ambtelijk
element sterk vertegenwoordigd was, produceerde na een jaar een vrij algemeen
gesteld rapport. Belangrijke punten daaruit waren: overwegende woonbestemming
- conform de inmiddels verschenen Tweede Nota-Binnenstad -, zoveel mogelijk
handhaven van de waardevolle structuur en bebouwing, en de wens meerdere plannen
tegelijkertijd te laten ontwerpen, zodat het gemeentebestuur zou kunnen kiezen. De
Raad voor de Stedebouw concretiseerde het laatste in het advies drie architecten
buiten het ambelijk apparaat ieder de opdracht te geven voor een schetsontwerp, met
welk advies het gemeentebestuur zich tenslotte verenigde.
Het Nieuwmarktgebied ziet er inmiddels uit als een gebombardeerde stad. Tientallen
huizen staan ontruimd, al dan niet dichtgetimmerd, te wachten op de beslissing:
herstel of sloop. De sloperij is in de zomer 1969 toch weer begonnen, zij het nog op
beperkte schaal. Bovendien bouwde P.W. alvast een nieuwe brug over de Sint
Antoniessluis, hiermede de te verstrekken meervoudige opdracht voor een fait
accompli plaatsend. Het saneringscomité uit de buurt wordt ongeduldig. Na ruim 16
jaar achteruitgang en dreigende afbraak onder de doem van het oude plan wil men
eindelijk zekerheid, liever sloop dan onbeperkt wachten tussen de leegstaande panden.
Het is duidelijk dat op de lange baan schuiven een vrij doorzichtige omweg betekent
naar hervatting van de bulldozertactiek. De aanpak van de beleidsopgave-Nieuwmarkt
is in meerdere opzichten een test-case. In de eerste plaats voor de oprechtheid van
de door vele gemeentebestuurders beleden wens naar inspraak en keuzemogelijkheden
bij saneringsplannen. Wil men dat wáármaken dan dient, in open overleg met de
organisaties die zo lang en nadrukkelijk gepleit hebben voor herziening, de
meervoudige opdracht snel te worden uitgewerkt en verstrekt, zodat de nu nog
bestaande mogelijk-
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heden tot herstel tijdig gerealiseerd kunnen worden. Voorts is de Nieuwmarkt een
test-case voor de methodiek van saneren. Het klinkt paradoxaal wanneer men, de
ruïnes kennende, stelt dat geen andere buurt van de binnenstad zóveel mogelijkheden
biedt voor een systematisch herstelbeleid. Dat komt omdat een groot deel van de
percelen al gemeentelijk eigendom is. Elders in de binnenstad is de restauratieactiviteit
afhankelijk van de eigenaren. In de laatste jaren is hiervoor een netwerk van
organisaties ontstaan: naast Hendrick de Keyser, de Amsterdamse Maatschappij tot
Stadsherstel N.V., de stichtingen Diogenes, Studentenhuisvesting, Claes Claesz.
Hofje, Onderdak e.d., die allen met een eigen doelstelling bouwvallige monumenten
restaureren en een goede bestemming geven. Vele particulieren, zich thans verenigend
in de vereniging ‘Levend Monument’, volgen dit voorbeeld. Op verschillende punten
van de stad tekent zich de herleving verheugend af. Het Nieuwmarktgebied is, onder
druk van het oude plan, in dit opzicht achtergebleven. Daar werd niet gerestaureerd,
alleen gesloopt. In het Nieuwmarktgebied kan echter een lacune worden aangevuld
die elders door het intensieve gebruik blijft bestaan: daar kunnen op de lege terreinen
nieuwe woningen met een niet te hoge huur worden gebouwd, passend in de schaal
en het ritme van de oude stad, voor mensen die uit de te nauwe of bouwvallige huizen
weg moeten, maar toch liever in het centrum blijven. Daar ligt het terrein te wachten
op een nieuwe aanpak, niet alleen stedebouwkundig maar ook organisatorisch, door
coöperatieve samenwerking tussen het gemeentebestuur, de monumentenrestaurerende
instellingen en woningbouwcorporaties. Het verval is zó erg dat er op korte termijn
maatregelen moeten komen. Lukt dat in het Nieuwmarktgebied in de hier bepleite
zin, dan stijgt ook de kans om de Jordaan uit zijn verval op te heffen en te laten
herleven tot een goede woonwijk in zijn eigen structuur en karakter en met behoud
van een deel van zijn eigen bevolking. Het restaureren van de monumenten is voor
de regeneratie van een buurt uiteraard belangrijk, vooral als de panden een
woonbestemming krijgen, al dan niet met winkel of kantoor gecombineerd. De
monumenten markeren mét het stratenplan, het silhouet, de bomen, bruggen en
grachten samen het gezicht van de oude stad. Zodra ergens de restauratieactiviteit
op gang komt zet een genezingsproces in dat aanstekelijk werkt op de omgeving.
Dit is echter niet genoeg. Het behoeft aanvulling door een doelbewust woningbeleid
ten behoeve van de mensen die een niet te dure hedendaagse woning in de oude stad
zoeken, en het behoeft afronding door stedebouwkundige maatregelen van bescheiden
omvang: voetgangersstraten, veilige fietsroutes, beteugeling van de autochaos. Gaat
de ontwikkeling in die richting, dan voldoet de eeuwenoude structuur van de smalle
individuele huizen langs straten, stegen en grachten op merkwaardige wijze aan een
zeer moderne behoefte: een stads-

Streven. Jaargang 23

35
centrum vol leven en afwisseling, het gebied waar men vanuit de wijde omtrek naar
toe gaat omdat dáár te vinden is wat in de buitenwijken ontbreekt. De strijd voor het
behoud van de binnenstad die omstreeks 1900 begon met het verzet tegen het
dempingsplan-Reguliersgracht, heeft een geheel andere allure gekregen. Begonnen
uit historische en kunstzinnige motieven, is de inzet geworden de leefbaarheid van
het hart van het stadsgewest, nu en in de toekomst. Dat daarvoor ook een modern
stelsel van openbaar vervoer nodig zal zijn wordt door niemand bestreden, al bestaat
er aan vele kanten twijfel of het gekozen stadsspoorwegstelsel vooral in de binnenstad
wel het juiste is. Aan de vraag naar de methodiek van de technische voorzieningen
gaat echter de vraag vooraf naar het doel. Welk toekomstbeeld van de binnenstad
heeft onze generatie voor ogen? Daarop moet de methodiek van saneren en het stelsel
van openbare voorzieningen worden gericht. De strijd om het Nieuwmarktgebied is
een strijd om dat toekomstbeeld. Het gaat om de keuze tussen een stadscentrum waar
de menselijke verhoudingen de toon aangeven, waar het verre verleden kan
doorklinken tot in een nog onbekende toekomst, of een stadscentrum dat uiterlijk en
innerlijk gedomineerd wordt door het technische en economische machtsapparaat
van dit moment.
Het is, zo menen degenen die zich van 1953 af verzet hebben tegen het oude
plan-Nieuwmarkt, volkomen fout om het stadsbeeld van het type Nederlandse Bank
en Wibautstraat-Weesperstraat van alle kanten te laten penetreren in de Amsterdamse
binnenstad: aan de oostzijde in het Nieuwmarktgebied, aan de zuidzijde langs
Weteringschans en Vijzelstraat en aan de westzijde in de Jordaan. Half Nederland
wordt er reeds door overdekt. Amsterdammers hoeven er niet voor naar Rotterdam
of Eindhoven te reizen, ook zij hebben of krijgen genoeg asfaltvlakten en kolossen
van beton en glas.
Het is niet nodig om daarvoor ook de binnenstad van Amsterdam in een gestadig
afbraakproces prijs te geven. Die prijs is te hoog.
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Harmel en de ontwapening in Europa
Henry M.V. Buntinx
Officieel heet het dat minister Harmel in juli j.l. te Moskou de barometer is gaan
opnemen. Ten minste voor wat de Europese en veiligheidsproblemen betreft. Zijn
de politieke weerberichten dan opeens zo belangrijk geworden? De NATO wil weten
wat de Sovjets denken over de voorstellen van Reykjavik (juni '68). Deze handelen
over wederzijdse ontwapening, nauwkeurig uitgewogen in volume en tijd, zodat op
geen enkel ogenblik van de operatie het evenwicht tussen de blokken en de veiligheid
in Europa wordt verstoord. Op die voorstellen hebben de landen van het Warschaupakt
nooit rechtstreeks geantwoord. Nauwelijks twee maanden na datum vielen zij
Tsjechoslowakije binnen en op 17 maart 1969 lanceerden zij, alsof er geen vuiltje
aan de lucht was, de Oproep van Boedapest, die niet inhaakte op de voorstellen van
Reykjavik, maar pleitte voor het samenroepen van een conferentie waarop een systeem
van Europese Collectieve Veiligheid zou worden ontworpen1.
Tegenover dit voorstel hebben de NATO-ministers nog geen definitief standpunt
ingenomen. Maar zij hebben hun permanente vertegenwoordigers opgedragen tegen
december e.k. een lijst op te stellen van concrete punten die met een maximum aan
succes zouden kunnen worden aangesneden. Men wil blijkbaar alle propagandistisch
opbod vermijden. Op zijn reis naar Moskou zal Harmel wel iets dieper de bedoelingen
van de Sovjets hebben kunnen peilen; bij zijn bezoek aan Finland (even tevoren) zal
hij wel iets meer vernomen hebben over het Fins-Russische duet terzake. Om precies
te weten welke weg de NATO wil opgaan, moet hij zelf ook wachten tot de
vergadering van de Alliantie in december e.k.

Globale oorlogscapaciteit
Voor de voorstellen van Reykjavik liggen de papieren anders. Hiermee had Harmel
een grotere manoeuvreerruimte, omdat het principe van de sym-

1

cfr. Henry Buntinx, Dissectie op het Sovjetvoorstel inzake Europese Veiligheid, in Res Publica
(Tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Wetenschap van de Politiek), vol. XI, september,
1969/3.

Streven. Jaargang 23

37
metrische wapenafbraak door de NATO al verschillende keren is goedgekeurd. Maar
dat principe heeft ook zijn moeilijkheden.
Ontwapening is zonder twijfel een opwindende gedachte, maar er zijn nogal wat
simplistische opvattingen over in omloop. Met hun onnauwkeurige terminologie en
hun grote ijver voor geheimdoenerij werken de bewindslieden die simplismen
overigens in de hand. Zij wekken graag de indruk dat het allemaal uitsluitend gaat
om vermindering van divisies, soldaten, pantsers, kanonnen, kernkoppen en meer
van die onprettige dingen. Dat is concreet en publicitair. Reykjavik wordt voor de
openbare opinie dan zoiets als een voorstel tot eerlijke commercie: beide partijen
sturen een even groot aantal soldaten naar huis en werpen een even zwaar pakket
wapens in de smeltoven. En iedereen vindt dat uitstekend: er wordt niet zoveel geld
meer weggegooid, en bovendien: wat niet meer voorhanden is, kan in de toekomst
ook niet meer gebruikt worden.
Zo simpel is het echter allemaal niet. Het is verstandig eerst dan de fysieke macht
symmetrisch te verminderen wanneer er een globaal machtsevenwicht bestaat. Welnu,
dit globaal machtsevenwicht drukt zich niet enkel uit in wapens en manschappen.
Deze laatste zijn slechts de kwantitatieve componenten van wat wij de
‘oorlogscapaciteit’ kunnen noemen. Alleen door daarvan uit te gaan, is het mogelijk
een bevredigende uitgangsbasis te vinden voor modaliteiten van parallelle
ontwapening. Schematisch en ideëel gesproken zou het proces er dan als volgt uitzien:
1) aan beide kanten een volledige inventaris opmaken en die aan elkaar doorgeven;
2) hoe dan ook een evenwicht tot stand brengen als dat nog niet bestaat; 3) parallelle
wapenafbraak. Vanzelfsprekend moet een en ander gepaard gaan met een doeltreffend
controlesysteem.
Omdat met dit alles geen rekening werd gehouden, was het Belgische plan voor
partiële wapenafbraak, uitgaande van kringen in en rond het ministerie van
Landsverdediging tijdens de vorige regering, van bij de conceptie fout. Men herinnert
zich wellicht nog de nogal ophefmakende reis van minister Poswick naar Polen in
1967. Vooral enkele van zijn al te ijverige adviseurs droomden van bilaterale
schikkingen tussen de Beneluxlanden en Polen; zij hielden echter helemaal geen
rekening met de pan-Europese politieke problemen, om nog te zwijgen van de steeds
maar weer geroemde afspraken met de geallieerden. Luns bijvoorbeeld heeft altijd
volgehouden dat hij nergens van wist!
De vraag is nu, hoe Harmel tegenover dit plan staat? Is het definitief in de laden
verdwenen? Openlijk wordt er niet meer over gesproken en in de Vier Armenstraat
te Brussel is men op dit punt erg zwijgzaam. Harmels cerebrale, behoedzame, discrete
en evenwichtige stijl stelt wel enigszins gerust, maar een uitdrukkelijke verklaring
zou toch opportuun zijn. Al was
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het maar om te beklemtonen dat in België, zoals in alle westerse democratieën, de
internationale problemen tot de bevoegdheid horen van Buitenlandse Zaken en niet
tot die van Landsverdediging.

Kwalitatief onevenwicht
Wat het aantal gevechtseenheden en conventionele wapens betreft, heeft het Oosten
een lichte voorsprong op het Westen. Dat zegt wel iets, maar lang niet alles. Het feit
dat de communisten over meer pantsers en vliegtuigen beschikken, wordt enigszins
geneutraliseerd door een grotere gevechtsvaardigheid van de NATO-luchtmacht en
door het feit dat het Westen over 50% meer anti-tank-geschut beschikt. Dat alles en
nog veel meer is af te lezen uit de statistieken van het Londense Institute for Strategic
Studies, vermaard voor dit soort informatie2.
Het echte onevenwicht ligt nochtans op een ander vlak. Een blik op de kaart maakt
duidelijk dat er een enorme dispariteit bestaat in de geostrategie, d.i. in de
gebiedslokatie van beide blokken, met alles wat dit op militair-strategisch plan
impliceert. Het beeld is frappant: een enorme Euraziatische landmassa, die
binnendringt in het residuele gebied dat wij Westeuropa noemen en dit met kracht
tegen de maritieme muur van de Atlantische Oceaan duwt. Het Warschaupakt heeft
derhalve het voordeel van de manoeuvrediepe, aftocht- en
hergroeperingsmogelijkheden, verbindingswegen, logistiek, zonder nog te spreken
van meer technische elementen als binnenwaartse aanvalswegen en dies meer. Door
de legering van Sovjettroepen in Tsjechoslowakije werd vooral het kwalitatief
onevenwicht vergroot. Want niet het aantal Sovjetdivisies is zo belangrijk, maar wel
de daardoor ontstane verbreding van de globale uitvalspositie en het vermeerderen
van het aantal logistieke verbindingswegen met Westrusland.
Vervolgens is er het onevenwicht in de reserves en in de imponderabilia. De
reserves van Westeuropa zijn zeer beperkt en hun training vormt geen optimale
voorbereiding op elke eventualiteit. Ook op het stuk van discipline, strijdlust (voor
het geval dat het nodig mocht zijn) en patriottisme trekken wij kennelijk aan het
kortste eind; liberale democratieën zijn nu eenmaal geen voedingsbodem voor dat
soort dingen. De landen van het Warschaupakt daarentegen zijn volledig
gemilitariseerd (paramilitaire formaties, volksmilities en gemilitariseerde
jeugdbewegingen) en geïndoctrineerd. In een Oostduitse brochure over de militaire
doctrine, onlangs bij het Verlag der Zeit in Leipzig verschenen, staat o.m. te lezen
dat in geval van een

2

Elk jaar in september verschijnt de ‘Military Balance’ en in april de ‘Strategic Survey’. De
meeste westerse centra voor strategische studies maken gebruik van de basisinformatie van
dit Londense instituut.
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oorlog met het imperialistische Westen de hele bevolking zich bij het volksleger zal
voegen ‘om de hand, die zich naar de bodem van de socialistische broederlanden
uitsteekt, af te kappen’.
Ook in de nucleaire bewapening kan niet van een evenwicht worden gesproken.
Aan beide kanten ligt eenzelfde hoeveelheid taktische nucleaire wapens opgestapeld,
maar ook hier geldt weer dat de kwantitatieve pariteit niet volstaat. Ook de
geostrategische factoren zijn van belang. In geval van vijandelijkheden komt het er
bijvoorbeeld op aan, over voldoende territoriale ruimte te beschikken om de eigen
troepen oordeelkundig te verspreiden wanneer de bedoeling voorligt het tactisch
nucleair vuur te openen. Bovendien staan er in Westrusland nog altijd 750
middellange-afstands-raketten op Westeuropa gericht, waarvoor aan de westerse
kant geen tegenwicht bestaat. Amerikaanse Polaris-onderzeeërs doorkruisen de
wateren rond West-Europa, maar de Sovjets doen nu precies hetzelfde. De Franse
force de frappe kunnen wij voorlopig buiten beschouwing laten: zij bevindt zich nog
in een embryonale toestand en ze wordt helemaal niet gecoördineerd met de
strijdmachten van andere NATO-leden.

Scheiding op de Oder
Het is nu juist veel meer het kwalitatief onevenwicht dan de kwestie van het aantal
divisies en wapens, dat de NATO er toe verplicht heeft de zgn. voorwaartse strategie
aan te nemen, d.w.z. een verdediging vlak bij het IJzeren Gordijn. De Sovjets kunnen
aldus de NATO een offensieve alliantie noemen. In zekere zin hebben zij gelijk, als
daaronder verstaan wordt een offensieve defensie, of beter nog: een defensie die
offensief reageert zodra zij wordt aangevallen. Vanwege de geostrategische dispariteit
is de NATO inderdaad verplicht offensief te reageren, met name om te beletten dat
een bevoordeelde vijand al van bij het begin van de vijandelijkheden te ver in de
NATO-regio zou kunnen doordringen. De offensieve defensie van de NATO is geen
willekeurige beslissing, maar het gevolg van imperatieven van territoriale, strategische,
logistieke en politieke aard.
Nu kan men opwerpen dat dit kwalitatief euvel zou kunnen worden verholpen
door het optrekken van de kwantitatieve fysieke macht. Maar dat is in het Westen
een moeilijk haalbare kaart, politiek en electoraal. En het blijft bovendien de vraag
of het in alle omstandigheden mogelijk is een kwalitatief gebrek recht te trekken
door de kwantiteit te vergroten. De Franse strategen aanvaarden dit niet voor wat
Westeuropa betreft.3. Bij-

3

Een recente toespraak van de Franse stafchef Fourquet, afgedrukt in het meinummer van de
Revue de Défense Nationale, heeft sommige commentatoren doen zeggen en schrijven dat
de Franse militaire politiek op weg is om zich af te stemmen op die van de USA en de NATO.
Uit grondige studie van die toespraak en uit vergelijking met vroegere Franse schrifturen
blijkt dit geenszins. In een volgend artikel hopen we hierop terug te komen.
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gevolg moet er iets aan de kwalitatieve elementen zelf worden veranderd, d.w.z.
binnen de territoriale configuratie zoals zij nu eenmaal bestaat.
De Sovjets herhalen maar steeds dat zij het offensieve karakter van de NATO
beschouwen als de oorzaak van de bedreiging in Europa; over hun Warschaupakt
koesteren zij heel wat angelischer gedachten. Zijn hun bedoelingen werkelijk zo
vredelievend en kunnen zij zuiver militair inzien dat de NATO-strategie het gevolg
is van het geostrategisch onevenwicht, dan zouden zij wel eens een onbaatzuchtig
handje kunnen toesteken om uit de moeilijkheden te geraken. Zij zullen nooit
aanvaarden dat de NATO, om het geostrategisch onevenwicht te compenseren, haar
kwantitatieve sterkte optrekt tot boven dien van het Warschaupakt, maar wellicht
kunnen zij, uit zorg voor ontspanning en veiligheid in Europa, wel akkoord gaan met
sanering van het kwalitatieve onevenwicht. Welnu, in die richting bestaan er
oplossingen.
De scheidingslijn van de machtsconfrontatie in Europa zou van de Elbe naar de
Oder-Neisse verlegd kunnen worden. Dat betekent niet dat de Oder-Neisse-lijn de
grens tussen NATO en Warschaupakt zou worden en nog minder dat NATO-troepen
zouden opmarcheren tot in Oostduitsland. Integendeel, de NATO-troepen (minus de
Westduitse) en de troepen van het Warschaupakt (minus de Oostduitse,
Tsjechoslowaakse en Hongaarse) kunnen zich op eenzelfde afstand van de
Oder-Neisse-lijn terugtrekken; in het Westen tot achter de Weser, in het Oosten
achter de Weichsel in Oostpolen. De ruimte tussen beide rivieren kan dan worden
opgevuld met een uitgebalanceerd machtsevenwicht, permutatief en combinatief
tussen de Westduitse, Oostduitse, Tsjechoslowaakse en Hongaarse legers. In die
zone kunnen bovendien nog andere maatregelen worden genomen: beperking van
de respectieve troepenmachten, van de draagwijdte en het type van het geschut;
uitsluiting van alle nucleaire en van alle ballistische tuigen met een draagwijdte groter
dan de afstand tussen Weser en Weichsel. De Amerikaanse en Russische kernmachten
kunnen dan blijven bestaan om ‘van op afstand’ de nucleaire impasse in stand te
houden, terwijl de conventionele sporten van de escalatieladder, die het nu mogelijk
maken dat het gradueel tot een nucleaire conflagratie komt, wegvallen.
Dit is natuurlijk slechts een ‘model’. Wordt er echter niets in die zin gedaan en
streeft het Westen toch naar een regeling met de Sovjets, dan kan een toestand ontstaan
die nog gevaarlijker is dan die welke wij nu kennen. Breken twee ongelijke partijen
gelijktijdig eenzelfde volume wapens af, dan ontstaat inderdaad het gevaar dat de
potentiële agressiviteit van de sterkere
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wordt aangewakkerd, terwijl de zwakkere zich verplicht ziet vlugger gebruik te
maken van de zwaarste wapens die hij bezit, in casu de tactischnucleaire.

Politieke componenten
Goede voornemens alleen volstaan niet om over te gaan tot wapenafbraak. Er zijn
nog andere dingen nodig: een minimum aan eerlijkheid en vertrouwen, nodig om
een gunstig klimaat te scheppen. En dat is het nu juist wat jammerlijk ontbreekt, alle
communiqués over een ‘basis van akkoord’ en andere fraaiigheden ten spijt. Niemand
eist van de politici dat zij ijzer met handen breken. Maar wanneer het wederzijdse
wantrouwen zo diep zit, bewijst men niemand een dienst met de indruk te wekken
dat een akkoord al in zicht is. Wat betekent het, dat de gesprekken Harmel-Gromyko
te Moskou ‘nuttig waren’? Alle gesprekken van die aard zijn nuttig, al was het maar
om te vernemen dat de andere partij het hoegenaamd niet eens is. En dat de ontmoeting
‘vriendelijk verliep’, zegt al even weinig: de Sovjets behandelen alleen onwillige
vazallen onvriendelijk, zie Tsjechoslowakije4. Voor er aan substantiële vorderingen
gedacht kan worden, moet het wantrouwen worden afgebroken. Daarvoor zijn
concessies nodig. Concessies doen betekent risico's nemen, en het gezond verstand
zegt dat men het best met de minst gevaarlijke risico's begint. Bijvoorbeeld eerst
allerlei andere overeenkomsten - van handelsbetrekkingen tot culturele uitwisseling;
de veiligheid kan dan in een later stadium worden aangepakt.
Wat betekent overigens de Loreleizang over vreedzame coëxistentie? Het
hoofddocument van de Internationale Conferentie van de Communistische Partijen,
die in juni jl. te Moskou werd gehouden, bevat o.m. het volgende: ‘Deze politiek
betekent geenszins de consolidatie van de bestaande sociale en politieke situatie,
noch de verzwakking van de klassenstrijd. De politiek van de vreedzame coëxistentie
is daarentegen een bijdrage tot de klassenstrijd tegen het imperialisme. Zij is
verenigbaar met de klassenstrijd voor de oprichting van een ware democratische
structuur en voor de vorming van een socialistische macht, welke ook de weg is die
daarvoor moet worden bewandeld. De vreedzame coëxistentie is geenszins de loutere
afwezigheid van oorlog tussen de socialistische en kapitalistische systemen’. Zulk
een grondslag voor vreedzame coëxistentie en veiligheid in Europa is allerminst
geruststellend. En speculeren op een verandering in de Sovjethouding is voorlopig
nutteloos. Men doet er goed aan te wachten tot die verandering er is. Talleyrand zei
dat zijn horzelvoet hem grote diensten had bewezen

4

Dit alles treft niet de minister zelf maar wel sommige nieuwsmedia, die zich over de Moskouse
ontmoeting van 23-26 juli jl. nog optimistischer uitlieten dan Harmel.
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in de politiek: wanneer er het een of ander bindend document viel te ondertekenen,
kwam hij altijd als de laatste.
Daarmee willen wij helemaal niet pleiten voor een louter afwachtende houding.
Er bestaan ook op dit punt voorlopige oplossingen. Een daarvan is het afsluiten van
een non-agressie verdrag tussen de twee allianties, waardoor men zich tot partiële
wederzijdse wapenafbraak zou verplichten. Zo'n pakt moet dan echter meer bevatten
dan een verbod van gewapende aanval; er moeten forse clausules in voorkomen over
de vreedzame regeling van geschillen en een absoluut en formeel verbod van
subversie, onder welke vorm ook. De goede werking van een dergelijk pakt vereist
bovendien dat er in elke alliantie een mechanisme wordt uitgewerkt dat de leden
bindt aan hun multinationaal beslissingscentrum. Het is van het grootste belang dat
uitgerekend wanneer de allianties zich wederzijds verplichtingen opleggen, de
individuele leden niet de kans krijgen om zich te wagen in unilaterale avonturen.
Een ander politiek probleem is de Duitse kwestie. Gezien de ontwapeningslijn op
de Oder zou moeten liggen, is het van belang gelijktijdig een oplossing te vinden
voor het intra-Duitse en Duits-Poolse probleem. Het doorbreken van deze impasse
zal niet gemakkelijk zijn, wanneer de opponenten in de toekomst even hardnekkig
blijven vasthouden aan hun ingenomen standpunten. Aan beide kanten moeten
concessies worden gedaan. De Westduitsers zullen inderdaad moeten inzien dat er
toestanden in Europa zijn ontstaan die niemand nog ongedaan kan maken, maar de
Sovjet-Unie moet weten dat het Westen zich niet kan neerleggen bij alle voldongen
feiten. Indien het van weinig werkelijkheidszin getuigt de Oder-Neisse gebieden in
de lucht te laten hangen tot bij een definitieve regeling in een vredesverdrag met
pan-Duitsland, dan is het even onzinnig te eisen dat de NATO Westduitsland loslaat
terwijl de handgreep van Moskou op Pankow even zwaar blijft wegen als voorheen.
Er zijn speculaties over veranderingen in Oostduitsland en over een versoepeling
in de houding van Moskou tegenover Bonn. Voor een definitieve beoordeling is het
nog te vroeg. Van de ene kant zijn de handelscontacten tussen Westduitsland en de
Sovjet-Unie verruimd, van de andere kant zijn er nogal wat gissingen over de
Bonner-politiek na de verkiezingen van september e.k.: alle partijen doen op het
ogenblik aan opbod inzake vernieuwing van de Oostpolitiek, maar zijn al die beloften
ernstig te nemen?
Bij dit alles duikt natuurlijk steeds weer de vraag op of een agressie vanuit
Oosteuropa dan nog wel echt te vrezen is. Praag '68 heeft ook de optimisten uit hun
evenwicht gebracht. Aan de andere kant staan de maximalisten van de
behoedzaamheid, die intenties minder belangrijk vinden dan het effectief bezit van
fysieke macht: Joseph Prudhomme tegenover Pierre
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Lerouleur. Een gewilde oorlog van het type 1940 lijkt op het ogenblik wel uitgesloten,
daarvoor is de vrees voor een totale catastrofe te groot. Maar het gevaar van een
ongewilde oorlog is misschien wel toegenomen. Wat vroeger niet kon, kan nu wel.
Sinds Praag '68 is de Sovjetpolitiek moeilijk evalueerbaar geworden. In tegenstelling
tot de ervaring in het verleden gebeurde de inval in Tsjechoslowakije nadat de climax
van de spanning voorbij was; de werkelijke kritieke periode lag tussen de dreigende
Warchaubrief en de bijeenkomst te Bratislava. Vroeger was men in het Westen
betrekkelijk goed in staat de Sovjetmaatregelen te voorspellen; nu gaat dat veel
minder goed. Waardoor de kans op vergissingen vergroot. Dat is niet alleen belangrijk
voor de Europese stand van zaken maar ook voor het nucleair evenwicht tussen de
twee Groten, temeer omdat men nog niet precies weet welke kringen in de Sovjet-Unie
verantwoordelijk zijn voor de beslissing om Tsjechoslowakije op toch wel een
ongewoon moment binnen te vallen.
Zelfs indien het gevaar voor gewilde vijandelijkheden sterk is verminderd, blijft
het waar dat opstanden in Oostbloklanden, gevolgd door zware Sovjetrepressie, de
grens met de NATO-regio kunnen overslaan en de alliantie betrekken in een conflict
waar niemand in het Westen om vraagt. Het baat dan niet zich bewust afzijdig te
willen houden, want de opstandige satellieten kunnen katalysatoren worden en de
lont in het Europese kruit werpen. Oostenrijk, Joegoslavië en Westduitsland hebben
daar tijdens de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije een voorsmaakje van gekregen.
Parallelle wapenreductie veronderstelt gelijkheid in rechte: geen winst noch verlies
aan één kant. Verlies is overigens een on-politiek woord. Daarom kan men beter
zeggen: beide zijden moeten winst boeken. Zoals in de Caucus race in Alice in
Wonderland: allen hadden gewonnen; er was een eerste prijs voor iedereen.
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Mahâtmâ Gândhî en de rechten van de mens
G. Pollet
Honderd jaar geleden, op 2 oktober 1869, werd Mohandâs Karamcand Gândhî
geboren. Deze herdenking is een gelegenheid om, naar Indisch gebruik, in het âsrama
van de geest even te overwegen welke theoretische en praktische boodschap deze
merkwaardige man heeft nagelaten aan India, Azië en de hele wereld.
De principes van Gândhî's leer wortelen in het Indische erfgoed en in de invloeden
welke hij daarnaast heeft ondergaan. Zijn actieve geweldloosheid ontleent hij aan
het Jaina-milieu waarin hij is opgevoed, zijn waarheidsstreven aan de grondleer van
de Indische religieuze filosofie. De klassieke Upanisads en vooral de Bhagavadgîtâ
bevelen reeds de onthechting aan in tegenspoed en welvaart, de moedige aanvaarding
van het offer als een onvermijdelijke wet van het leven, de beheersing van gevoelens
van afkeer en begeerte: middelen om de steile helling van de yoga te beklimmen
naar de hoogvlakte van rustige beheerstheid, zelfbevrijding en waarheid.
Als hij op achttienjarige leeftijd naar Londen gaat om er gedurende drie jaar rechten
te studeren, wordt voor het eerst zijn belangstelling gewekt voor niet-Indische
gedachtenstromingen. Later verdiept hij deze kennismaking in Zuid-Afrika. Hij leest
de Koran, de Bijbel, de werken van John Ruskin en Karl Marx. Maar hij is voldoende
jurist en meer nog Indiër om deze sociale en morele invloeden te verwerken tot een
synthese waarop hij het stempel van zijn eigen geniale visie drukt.

Indische rechten in Zuid-Afrika
In 1893 wordt de jonge jurist door een Indische firma gecontracteerd om voor een
jaar haar financiële belangen waar te nemen in Natal. Hij zal er eenentwintig jaar
blijven. Onbegrip en vooroordeel ondervindt hij onmiddelijk aan den lijve. Bij zijn
eerste bezoek aan de rechtbank te Durban, in mei 1893, verzoekt de magistraat hem
zijn tulband af te nemen. Korte tijd later ziet hij zich te Pietermaritzburg gedwongen
de eersteklas spoorwagen te verlaten omdat hij Indiër en kleurling is, en moet hij een
slapeloze nacht doorbrengen in de koude wachtkamer van het station. Daar overwint
hij
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zijn spontaan opkomend verlangen om naar India terug te keren. Hij besluit te blijven
en te lijden, volgens zijn principe van actieve geweldloosheid. Meer nog dan de
persoonlijke vernedering treft hem de verdrukking van zijn landgenoten. In 1894
bereidt de regering van Natal een wetsontwerp voor om de Indiërs het stemrecht te
ontnemen. Gândhî bestrijdt dit onrecht. Als hij na een kort bezoek aan India in 1896
terugkomt, wacht hem in de haven van Durban een woedend onthaal: ze gooien met
stenen naar hem. De schuldigen worden uiteindelijk niet gestraft op het uitdrukkelijk
verzoek van Gândhî zelf, die het geweld met zachtmoedigheid wenst te beantwoorden.1
Vanaf 1904 leidt hij het weekblad Indian Opinion. Hij verdedigt er de rechten van
de Indische immigranten en roept allen op tot ahimsa, geweldloosheid en passieve
weerstand. Wanneer de regering van Transvaal in 1906 een wet uitvaardigt en de
vingerafdrukken doet nemen van alle Indiërs, wordt de ahimsa ontoereikend. Gândhî
organiseert een optocht van tweeduizend volgelingen en wekt zo voldoende aandacht
om de onrechtvaardige wet ongedaan te maken. Zijn nieuwe methode noemt hij
‘satyâgraha’, de gehechtheid aan de waarheid, het bestreven van de rechtvaardigheid.
De vroegere idee van de geweldloosheid ligt erin vervat, maar satyâgraha betekent
ook meer: de kracht van ziel en liefde, want de liefde is de onafscheidelijke keerzijde
van de waarheid. Naast geduld in verdrukking wordt ook vergevingsgezindheid,
sympathie gevraagd ten opzichte van de verdrukkers, die men geen kwaad wil doen.
Geduld veronderstelt overigens dat men zelf vrijwillig lijdt terwille van de waarheid.
Gândhî ziet dit ideaal belichaamd in de oud-testamentische Daniël in zijn
Babylonische gevangenschap, in de onschuldig veroordeelde Socrates, in de epische
prinsenfiguur Prahlâda die door zijn vader vervolgd wordt, en in de prinses Mîrâbâî
die om haar deugdzaam leven de mishandelingen van haar echtgenoot moet
ondergaan.2 Kenschetsend voor deze vier helden is niet alleen dat zij gelaten hun
lijden droegen, maar vooral dat zij nooit enig blijk gaven van haat of kwade trouw
tegenover hun verdrukkers.
Deze visie moet ook uitgebouwd worden in de maatschappij. Met dit doel schrijft
hij in 1909 zijn Hind svarâj of ‘Indisch zelfbestuur’. Hij beoogt een gemeenschap
waar geen plaats meer is voor uitbuiting, waar de armste enkeling zijn recht kan doen
gelden. De leefbaarheid van een dergelijk staatsbestel toetst hij aan zijn experimenten
met de Phoenix-nederzetting in

1
2

A. Pos, M.K. Gandhi, in Pioniers van het nieuwe Azië (red. H. Bergema), Baarn, 1959, pp.
81 en vlg..
Gândhî haalt deze voorbeelden aan in zijn latere oproep tot de ééndaagse staking van 6 april
1919. De tekst verscheen in de verslagen van de Indische Congrespartij, 1920, deel I, hfst.
IV. Zie ook C. Drevet, Massignon et Gandhi - La contagion de la vérité, Paris, 1967, pp. 61
en vgl..
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1904 en met de Tolstoi-hoeve in 1910.3 Hij staakt zijn advokatenpraktijk en werkt
er afwisselend als schoenlapper, landbouwer en drukker, naar de geest van J. Ruskin's
Unto This Last, dat de handarbeid huldigt als een bron van welzijn en verheffing
voor de mens.
In 1913 groeit de ontstemming onder de Indische immigranten. De gastarbeiders
die zich na een vijfjarig contract in de Afrikaanse Unie willen vestigen en er een vrij
beroep kiezen, moeten een bijzondere belasting betalen van vijf pond per gezinslid.
Hierdoor zien velen zich verplicht hun dienstcontract te vernieuwen of naar India
terug te gaan. Als de Indische mijnwerkers en leidt hen tegenwettelijk over de grens
naar Transvaal, ten eigendom van de mijndirectie - gedreven. Daar er nog geen
vakbond is om hun protest te ordenen, tracht Gândhî eerst te onderhandelen met de
hoofddirectie te Durban. Daarna organiseert hij de vreedzame uittocht der mijn
werkers en leidt hen tegenwettelijk over de grens naar Transvaal, ten einde hen
voorlopig te werk te stellen op zijn Tolstoi-hoeve. Hijzelf komt in de gevangenis
terecht, terwijl de arbeiders veroordeeld worden tot dwangarbeid in hun vroegere
mijnen. Hun nieuwe werkweigering en de daarop volgende lijfstraffen lokken
sympathiestakingen uit en beïnvloeden de publieke opinie in het buitenland. Generaal
Smuts benoemt een adviescommissie en laat Gândhî en de andere gevangen leiders
weer vrij. In het voorjaar van 1914 komt de Smuts-Gândhî overeenstemming tot
stand, die onder meer voorziet in de afschaffing van de immigratiebelasting. Gândhî
acht hiermee zijn taak in Zuid-Afrika beëindigd, na er gedurende eenentwintig jaar
de advokaat van zijn landgenoten te zijn geweest.

De sociale verheffer van India
Pas terug in India, in 1915, toont hij zich de erenaam waardig waarmee Rabîndranâth
Tagore hem verwelkomt: ‘Mahâtmâ’, de grootmoedige. Want grootmoedigheid en
zielekracht behoren tot de essentie van de satyâgraha, en nog datzelfde voorjaar sticht
hij te Ahmadâbâd een ‘satyâgraha âsrama’, een bezinningscentrum waar een dertigtal
mannen en vrouwen de intense beleving zoeken van de waarheid, de geweldloosheid,
de onbevreesdheid, de zelfbeheersing en het celibaat. Deze basis van verdieping en
inkeer zal hem blijven dienen tot arsenaal voor zijn geweldloze strijd voor de sociale
ontvoogding van zijn land.
De ontmoeting met een landbouwer in Bihâr beweegt de Mahâtmâ ertoe om in
1917 het lot te behartigen van de pachters die door de regering gedwongen

3

Phoenix, naar de gelijknamige stad nabij Durban, was Gândhî's eigendom. Zijn weekblad
Indian Opinion werd daar gedrukt. De Tolstoï-hoeve, in de buurt van Johannesburg, lag
eveneens op zelfgekochte gronden, geschikt voor fruitteelt. De onbemiddelde Indische
inwijkelingen vonden er tijdelijk onderkomen en werk. Zie H. Roland Holst-Van der Schalk,
Gandhi, Amsterdam, 19482, pp. 36 en vlg..
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worden indigo te planten en te verkopen aan Europese handelaars. Voor het gerecht
gedaagd omwille van zogenaamd subversieve activiteiten en omdat hij de provincie
Bihâr niet wil verlaten, pleit hij schuldig. Zijn deemoed wordt beloond: de gouverneur
richt een onderzoekscommissie op waarvan Gândhî zelf deel mag uitmaken. De
commissiebesluiten begunstigen de pachters en leiden tot het ‘Camparan agrarisch
decreet’, dat terecht beschouwd wordt als een eerste vrucht van de
satyâgraha-beweging op Indische bodem.
Van zijn verblijf in Bihâr maakt Gândhî gebruik om de strijd aan te binden tegen
de nog wijdverspreide ongeletterdheid. Hij ziet in dat de verheffing van zijn
landgenoten moet beginnen bij de organisatie van het onderwijs. Hij lanceert een
campagne voor de oprichting van lagere scholen in de dorpen. Waar de nodige
fondsen ontbreken, ronselt hij vrijwillige leerkrachten: mensen die geen ander loon
verwachten dan gastvrijheid en een elementair levensonderhoud. Tegelijk met het
onderricht wordt de hygiëne in de dorpen georganiseerd. Een groep vrijwilligers zet
zich in om de vervuilde bronnen te reinigen en de straten te vegen. Hun voorbeeld
werkt aanstekelijk op de dorpsbewoners zelf, die gretig gehoor geven aan de oproep
tot zindelijkheid binnenshuis en in hun kleding.4
Het lot der kastelozen en hun sociale verstoting zijn in Gândhî's ogen wraakroepend.
Reeds in 1916 ijvert hij voor het afschaffen van de onaanraakbaarheid. Hij kan niet
aanvaarden dat de hogere standen en kasten zich op grond van hun godsdienst
bezoedeld voelen en rituele wassingen voorschrijven na contact met paria's. Met
deze ballingen van de maatschappij voelt hij zich zo solidair, dat hij op een van hun
bijeenkomsten, te Ahmadâbâd in 1921, de wens uitdrukt herboren te worden als een
onaanraakbare om hen zodoende beter te begrijpen en te helpen. Als hij in 1932
vanwege zijn aandeel in de burgerlijke ongehoorzaamheid van de Congrespartij in
de Yeravda-gevangenis te Poona verblijft en er verneemt dat de onaanraakbaren voor
de aanstaande gemeentelijke verkiezingen in een afzonderlijk electoraat ingedeeld
worden, begint hij op 20 september een hongerstaking tot de dood. Na vijf dagen
krijgt zijn protest gedeeltelijk gehoor: de onaanraakbaren krijgen voor het eerst
toegang tot de tempels. Hij onderbreekt zijn vasten, maar onmiddellijk stelt hij een
reeks pleidooien op ten bate van de verdrukte groepen, onder de gevatte titel
‘Doodsstrijd van mijn ziel’.5 Na zijn vrijlating sticht hij het weekblad Harijan - ‘Het
Godsvolk’ - waarin hij de meest verachten onder de mensen Gods uitverkorenen
noemt: zijn

4
5

G. Schenkel, Gandhi. Leben und Werk. Ned. vert. C.I.Z. van Emmichoven, Gandhi, leven
en werk (Phoenix Pockets nr. 61), Zeist, 1961, pp. 81 en vlg..
J.K. Mehta (uitg.), My Soul's Agony, being Gandhiji's Statements issued from Yeravda Prison
on the removal of Untouchability among Hindus, Bombay, 1933.
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broeders, voor wie hij alles veil heeft. Zijn liefde zet hij in daden om door een
grootscheepse bedeltocht te ondernemen, die honderdduizenden roepies opbrengt.
Kort voor zijn dood zal hij tenslotte enigszins gerustgesteld zijn omtrent de blijvende
bescherming van deze verdrukten: de grondwet van de onafhankelijke republiek
waarborgt de gelijke rechten van alle burgers. Ook de verontrechting van de vrouw
in de Indische samenleving bekommert Gândhî. Het kinderhuwelijk noemt hij een
sociale wantoestand die zo rap mogelijk ongedaan moet worden gemaakt. Volgens
de strikte voorschriften van het orthodoxe hindoeïsme mag een weduwe geen tweede
huwelijk sluiten. Dit brengt mee dat vele meisjes, die als kind door de ouders zijn
uitgehuwelijkt, dikwijls reeds vóór de volwassenheid haar echtgenoot verliezen en
haar verdere leven eenzaam moeten doorbrengen. Niets daarentegen verbiedt een
weduwnaar onmiddellijk opnieuw te trouwen. Gândhî's lange strijd wordt tenslotte
bekroond met de wettelijke afschaffing van het kinderhuwelijk.
Hij zoekt een oplossing voor het probleem van de ontucht, voor duizenden publieke
vrouwen in de grote steden het enige alternatief voor de armoede. In het kader van
zijn algemene campagne voor de handenarbeid en het weefgetouw, zoekt hij ook
deze vrouwen en meisjes een passend eerbaar beroep te verschaffen met de nodige
financiële zekerheid.
Op politiek gebied moet de vrouw gelijke rechten krijgen als de man. Iedere
meerderjarige Indische vrouw moet stemrecht krijgen. Gândhî hoopt dat de vrouwen
van haar kant zo actief mogelijk deel zullen nemen aan het politieke leven, en velen
zet hij er persoonlijk toe aan een passende functie te aanvaarden in de kaders van de
Congrespartij.6

Voor de vrijheid van godsdienst
Vanaf de eerste wereldoorlog voelt de Mahâtmâ zich gekweld door de groeiende
godsdienstige rivaliteit tussen Hindoes en Mohammedanen. Hijzelf is opgevoed in
een sfeer van welwillendheid en verdraagzaamheid tegenover de Islam. In Zuid-Afrika
heeft hij de belijders van beide godsdiensten bewust gemaakt van hun saamhorigheid
en hen ingezet voor de gemeenschappelijke zaak van alle immigranten. Eens terug
in zijn vaderland hoopt hij dat de kiemende idee van ‘svarâj’, het gezamenlijk beoogde
zelfbestuur en de opbouw van een grote onafhankelijke natie, de geschillen tussen
de godsdienstige groepen zullen overbruggen. Zijn satyâgraha-successen laat hij
evenzeer ten goede komen aan de Islam-minderheid als aan de Hindoes. In de
kalifaat-kwestie van 1919 verdedigt hij zo krachtdadig het Mohamme-

6

Voor Gândhî's initiatieven tot emancipatie van de vrouw, zie G. Schenkel, op. cit., pp. 97 en
vgl..
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daanse standpunt, dat hij uitgenodigd wordt om de Indische conferentie ad hoc voor
te zitten.
Hij keurt de wederzijdse onverdraagzaamheid en het geweld af. De Hindoes hebben
volgens hem het recht de koe als heilig te beschouwen, maar zij mogen de
Mohammedanen niet verachten omdat zij rundvlees eten. Even ernstig vermaant hij
in 1921 anderzijds de Moplah-bevolking van Malabar, die geregeld dwangmiddelen
gebruikt om Hindoes tot de Islam te bekeren. Het pijnlijkst worden in dit opzicht de
jaren na de tweede wereldoorlog, wanneer de betrekkingen tussen de grootste twee
gemeenschappen snel verslechteren. Steeds meer Mohammedanen onderschrijven
de eisen van hun Liga-leider M.A. Jinnah en bereiden de afscheuring voor van een
onafhankelijk Pakistan. Bij het eerste geweld dat in Oost-Bengalen losbreekt begeeft
Gândhî zich onbevreesd ter plaatse om er aan beide kampen de ahimsa aan te bevelen.
In maart 1947 komt hij op de bres in Bihâr om er zijn steun te verlenen aan de
bedreigde Islam-minderheid. 15 augustus is voor hem niet zozeer het langverwachte
en triomfantelijke begin van de onafhankelijkheid, maar veeleer een dag van vasten
en gebed in de oproerige stad Calcutta. Als daar een week later de onvermijdelijke
burgeroorlog begint, kondigt Gândhî een vasten tot de dood aan. Het lijkt hem een
ogenblik of deze tragische splitsing alle morele verworvenheden van zijn dertigjarige
inzet zal vernietigen. Maar zijn protestvasten, voor het eerst gericht tegen de
fanatieken onder zijn landgenoten, draagt ertoe bij om het bloedvergieten te
beëindigen. In september richt hij vanuit Delhi een nieuwe oproep tot India en Pakistan
opdat beide landen hun respectieve minderheidsgroepen zouden beschermen. Zijn
laatste vasten, in januari 1948, bewerkt mede de oprichting van een vredescommissie
die de veiligheid waarborgt van het leven en de bezittingen van de Mohammedanen.
Nog tijdens diezelfde maand januari sterft de Mahâtmâ als slachtoffer van zijn
campagne voor verdraagzaamheid. Reeds maanden voordien, tijdens een publieke
gebedsstonde op 28 april 1947, hield hij de mogelijkheid van een gewelddadige dood
voor ogen toen hij over de godsdienstoorlog zei: ‘Alleen God weet of deze beproeving
mij het leven zal kosten. De mens kan slechts zijn plicht doen, tot de dood toe als
het moet’.7 Zoveel heldhaftigheid in de onverbiddelijke confrontatie met het geweld
maakt op de Mahâtmâ toepasselijk de pensée van Pascal: ‘L'homme, même s'il était
écrasé par la nature, serait encore plus grand parce qu'il le sait’.

Economisch-politieke bewustmaking
Hoewel hij zijn programma tot zelfbestuur reeds formuleert in zijn Hind svarâj van
1909, ongeveer zes jaar vóór zijn terugkeer naar India, is het

7
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bedoeld voor een ruimer gehoor dan de betrekkelijk kleine Indische nederzetting in
Zuid-Afrika. Hij wil dat iedere Indiër zich vrij zou maken van de Britse invloed, op
het gebied van de industrie en de politiek zowel als van de Engelse taal en de Westerse
cultuur. Zulke actiepunten klinken tamelijk negatief en opstandig. Maar eens terug
in India blijkt algauw dat hij niet zoekt te dwepen met de holle slogan van de politieke
zelfstandigheid. Reeds in 1915 maakt hij het begrip ‘svarâj’ rijker aan betekenis door
het te koppelen aan een concrete stimulering van de eigen produktie, de ‘svadesi’.
In de eerste jaargang van zijn halfwekelijkse krant Young India beschrijft hij op 10
december 19198 hoe het onmiddellijke probleem er niet in bestaat de regering van
het land te organiseren, maar te zoeken hoe iedere Indiër zich dagelijks zal kunnen
voeden en kleden. Hij vindt het ongehoord dat ondanks de dreigende ondervoeding
elk jaar fortuinen worden besteed aan dure ingevoerde stoffen, terwijl de handspinnerij
binnen het bereik van iedere ongeschoolde Indiër ligt. Bij de stichting van de
‘All-India Village Industries Association’ in 1934 kan Gândhî er terecht fier op gaan
dat nagenoeg vijfduizend dorpen handgeweven stoffen, ‘khâdî’, vervaardigen en de
verkoop ervan organiseren. Omdat het spinnewiel helpt voorzien in de eigen noden
en meteen de landelijke industrie kan doen opleven, wordt het een symbool van de
economische onafhankelijkheid en een eerste grote stap in de richting van de volledige
autonomie.
Voor zijn rechtstreekse politieke confrontatie met de koloniale macht hanteert hij
de beproefde wapens van waarheid en geweldloosheid. Hem treft geen schuld wanneer
de algemene dag van vasten en gebed op 6 april 1919 eindigt met zijn arrestatie te
Bombay en zo aanleiding geeft tot enkele gewelddaden van sympathisanten. Een
week later te Amritsar ligt de vergissing evenmin bij hem als honderden pelgrims
onbewust een samenscholingsverbod overtreden en zonder waarschuwing
neergeschoten worden. Hijzelf wijkt evenwel voor zoveel geweld, en in overdreven
deemoed verwijt hij zich misrekeningen, zo groot als de Himâlaya.
In de actie voor de ‘niet-medewerking’ van 1920 beroept hij zich op het
algemeen-menselijk recht tot passiviteit en onwil binnen de grenzen van de wet, en
hij bezweert de regering deze geweldloze kritiek niet te onderdrukken. Op zijn proces
in 1922 zal hij getuigen: ‘Naar mijn bescheiden oordeel is de niet-medewerking met
het kwade evenzeer een plicht als de medewerking met het goede’.9 Zijn burgerlijke
ongehoorzaamheid' tegenover onrechtvaardige wetten bereikt een symbolisch
hoogtepunt in 1930. In protest tegen de taksen op het zout onderneemt hij met een
groep volgelingen een vierentwintigdaagse voettocht van Ahmadâbâd tot Dandî en
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In Fr. vert. van H. Hart, La jeune Inde, Paris, 1924, pp. 21 en vlg..
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distilleert er een handvol zout uit het zeewater. Hierop volgt weer gevangenisstraf,
maar zijn geduldig lijden blijft niet nutteloos. De zout-mars is gefilmd en krijgt heel
wat naklank in de wereldpers, zodat de regering zich gedwongen ziet tenminste de
distillering voor persoonlijk gebruik toe te staan.
In 1932 toont hij zich nog solidair met de Congrespartij, die oproept tot nieuwe
burgerlijke ongehoorzaamheid, en hij komt weer in de gevangenis terecht. Maar twee
jaar later breekt hij zijn partijlidmaatschap af omdat zijn ideale opvatting van de
geweldloosheid een kwestie blijft van echt geloof, terwijl het Congres er volgens
hem een uitgehold politiek wapen van maakt. Deze principes getrouw kant Gândhî
zich in 1940 tegen de ronseling van een Indische legermacht, die de fictieve vrijheid
van het land zou moeten verdedigen tegen buitenlandse agressie. Daartegenover stelt
hij de vrije meningsuiting omtrent het anti-militarisme, en hij zet zijn eisen kracht
bij door een nieuwe campagne voor ongehoorzaamheid.
Als Javâharlâl Nehru in 1946 de leiding van de eerste Indische regering op zich
neemt, schrijft Gândhî hem: ‘Schaf de zouttaks af en gedenk de mars op Dandî.
Verenig Hindoes en Mohammedanen. Ban de onaanraakbaarheid uit. Houd u aan
khâdî’. In dit manifest voor de toekomst van India ligt tegelijk de synthese besloten
van heel zijn eigen streven in het verleden.
Ook al was de Mahâtmâ op honderdjarige leeftijd een natuurlijk dood gestorven, de
tijd zou hem nog te beperkt geweest zijn om de rijke naoogst van zijn emancipatiewerk
te overschouwen. Maar hijzelf zei reeds in zijn oproep tot de één-dag-staking van 6
april 1919: ‘Het lichaam is slechts een hulpmiddel voor de zelfuitdrukking, en de
satyâgrahî sterft graag indien zijn lichaam voor de tegenstander een hinderpaal is
om de waarheid te zien. Wetend dat de ziel het lichaam overleeft, is hij met ongeduldig
om de triomf van de waarheid nog te aanschouwen in dit lichaam’.10
Symbolisch is nog het toeval dat juist in 1948, het jaar van Gândhî's dood, de
universele afkondiging van de Rechten van de Mens alle naties aanspoort tot het
beschermen van leven, vrijheid en veiligheid, vrijheid van denken, van geweten en
godsdienst, recht op arbeid, op onderricht en cultuur. Het is alsof de volkeren
Mahâtmâ's wekroep gehoord hebben en, zoals L. Tolstoi reeds deed in 1910, zijn
satyâgraha bewonderen als een principe dat verder reikt dan de tijdgebonden Indische
rechten in Zuid-Afrika, verder ook dan de ontvoogding van India, om een universeel
manifest van emancipatie te worden in de wereld.

10
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Literatuur en onderwijs
Georges Adé
De literatuur heeft een plaats in het onderwijs op alle niveaus, inzonderheid in het
algemeen vormend onderwijs. Wie wil nagaan hoe het daarmee staat, kan kritiek
uitoefenen op de selectie van de literaire werken die behandeld worden, of op de
methodiek van het literatuuronderwijs. Maar ik geloof dat het gebruik zelf van de
literatuur in het onderwijs (een ‘usage’ die ook een ‘coutume’ is) op een fundamentele
vergissing berust: een vergissing die zowel de literatuur als het onderwijs betreft en
de relatie tussen beide, en die niet te herleiden is tot een of andere door de ervaring
achterhaalde literatuurtheorie of onderwijsopvatting, maar tot een symptoom van
een maatschappijvorm, met haar corollaire ideologie.

1
De termen ‘concept’ en ‘symbool’ gebruik ik hier in hun vaagheid om een onnodige
excursus over ‘betekenis’ en ‘vorm’ te vermijden. Zelfs wanneer men stelt, zoals de
transformationeel-generatieve theorie, dat de relatie tussen meaning en form veel
complexer is dan in de theorie van de Saussure (volgens welke een teken de connectie
is tussen een betekend begrip en een betekenend fysiologisch fenomeen), blijft het
zo dat een taalfragment altijd concepten symboliseert. Een niet gesymboliseerd
concept blijft onherkenbaar en elke symbolisering realiseert een concept. Ook de
symboliseringsregels als zodanig realiseren concepten: het zijn vooral nieuwe
combinaties met reeds bekende symbolen die leiden tot nieuwe concepten en niet
zozeer occasionele nieuwe symbolen.
De termen sconcept en ‘symbool’ zijn bruikbaar voor alle vormen van (menselijke)
communicatie. ‘Code’ noem ik hier een geheel van symbolen met de regels om ze
correct te gebruiken; ‘informatie’, wat gesymboliseerd wordt; ‘bericht’, een bepaalde
reeks symbolen; en ‘tekst’, een bericht in alfabetisch schrift. Uit de samenhang zal
blijken dat ‘tekst’ soms veel breder wordt genomen, in de zin van ‘tekstuur’, structuur
zonder meer.

2
Een tekst levert bij het lezen (het decoderen) altijd een zekere informatie
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op. Het kan gebeuren dat een tweede, een derde lectuur zich opdringt; wanneer de
lezer vermoedt dat hij niet de volledige informatie uit de tekst gehaald heeft. Zo
wordt de lezer taalaandachtig. Hetgeen ook gebeurt wanneer hij bij een toevallige
tweede lectuur ervaart dat hij nieuwe informatie opdoet. Deze informatie nu, vooral
wanneer zij niet feiten en toestanden betreft, maar theorieën (een geheel van morele,
filosofische, wetenschappelijke, enz. oordelen), kan leiden tot een wijziging in het
conceptensysteem, dat is, het geheel van de bewaarde symbolen en
symbolencombinaties: de lezer ervaart het nieuwe en zo ontdekt hij beter het oude
en omgekeerd. Men beweert dan dat lezen een ‘middel tot zelfkennis’ is. Maar tegelijk
betekent dit dat een conceptensysteem nooit af is. Een nieuwe tekst kan altijd nieuwe
informatie meebrengen, zoals er trouwens altijd een nieuwe lectuur van reeds gekende
teksten mogelijk is. Een tekst is dus ook altijd een in-vraag-stelling.
Het tekst-zijn van een bericht bemoeilijkt enigszins de communicatie. Een tekst
wordt beschouwd als een transcriptie van een audio-oraal bericht: de tekst fungeert
dan als geheugen. Vandaar is het niet uitgesloten dat het alfabetisch schrift als
communicatiemiddel eens zal verdwijnen: men kan de stem opnemen en bewaren,
zonder ‘tekst’. Maar het (alfabetisch) schrift heeft zich autonoom ontwikkeld; het
heeft zich niet beperkt tot de noodzakelijk eenvoudige combinaties uit de spreektaal.
Hetgeen soms tot zuivere incompatibiliteit heeft geleid, zeker wanneer de schrijftaal
nieuwe syntactische patronen en nieuwe lexicale elementen is gaan gebruiken.1 Een
eerste definitie van het literair-zijn (het aan letters gebonden zijn) van een tekst is
dan precies de afwijking, de afstand tussen spreken en schrijven. Zeker wanneer
prosodische regels worden opgesteld, of een retoriek die een nieuwe code op zichzelf
is. Maar dit leidt tot tegenspraak: heeft de literatuur dan niets te zeggen tenzij dat zij
afwijkt van de spreektaal? Is deze afwijking gewoon ludisch, een spel? En indien ze
een betekenis realiseert, is de term ‘afwijking’ dan nog geschikt?
Redelijker is het, te stellen dat spreken en schrijven niet naar elkaar verwijzen
(tenzij in het utilitair alfabetisch schrift), maar dat beide specifieke symboliseringen
zijn. Dit verschijnt het duidelijkst in de literatuur. Het roman-zijn van een roman
(het gedicht-zijn van een gedicht, elk literair genre tenslotte: het spreekwoord, het
aforisme, het essay, de science-fic-

1

Cfr. André Martinet: sLa langue économiquement idéale serait celle où tous les mots, tous
les phonèmes pourraient entrer en combinaison avec tous les autres en réalisant chaque fois
un message. Notre parier quotidien est loin de compte. La langue du poète “hermétique”
tend vers eet idéal’ (Eléments de linguistique générale, pp. 200-201). Het is merkwaardig
dat Martinet hier geen axiomatisch onderscheid maakt tussen spreken en schrijven, terwijl
hij ze als operationeel verschillend stelt. Verder kan men het niet eens zijn met zijn
interpretatie van het dichten.
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tion) is een code op zichzelf. De roman is dus niet louter een verhaal. Het is, zo men
wil, een literair verhaal. Een verhaal biedt zonder meer informatie over het niet hier
en nu gebeurende. Een roman daarentegen fungeert als een anecdote: een voorbeeld.
De roman (de narratieve structuur - niet het louter verhaal -, het gesloten geheel van
personages, situaties en relaties) is een specifieke code voor een theorie die een
andere taal wil spreken dan de theorietaal (de wetenschappelijke discursus). Zodat
de roman meestal tot theorievorming leidt. Tenzij wanneer, zoals tegenwoordig steeds
meer, de schrijfarbeid exclusief gericht is op de exploratie van de
combinatiemogelijkheden binnen de romancode zelf en niet meer op het utilitaire
gebruik van de roman. In dat geval wordt de term ‘roman’ ook inadekwaat.
Een roman zoals Le Rouge et le Noir bijvoorbeeld heeft als expliciete functie, iets
te zeggen over een maatschappijvorm (schronique de 1830 s) en een bepaald
temperament (Julien Sorel, het hoofdpersonage). Maar inpliciet is deze roman in
logische orde eerst een verhaal; in dit geval het verklarend verhaal van het verhaal
van een moordzaak. De manier waarop iets verteld wordt nu verraadt de verteller:
de (muzikale) geleding van de tekst (in paragrafen, niet in swoorden s) symboliseert
als het ware een ‘beweging’ die de auteur eigen is. De structuur van een verhaal
karakteriseert een mentale structuur. Ook wat verteld wordt, verraadt de verteller:
er ontstaat in de tekst een imaginair universum (met een eigen tijd, ruimte,
zintuigelijkheid). En tenslotte impliceert de sociologische en psychologische discursus
in Le Rouge et le Noir een politiek en een ethiek: het liberalistisch humanisme. Zo
kan men in de roman drie fasen onderscheiden: een narratieve structuur, die een
mentale structuur met een eigen imaginaire wereld reveleert; een antropologische
theorie; en een optie (of optiek, beter dan ‘wereld-’ of ‘levensbeschouwing’, die te
statisch zijn). Deze optie is vaak tot een ideologie te herleiden. De theorie impliceert
de optie, maar beide zijn in de roman, feitelijk, facultatief. Dit verklaart trouwens de
grote verschillen in de romanproduktie.
Deze drie fasen onderstellen ook telkens een specifieke lectuur. Alleen de lectuur
van de eerste fase kan specifiek literair genoemd worden. De andere lecturen tenderen
naar de filosofische reflexie.
Een dergelijke logische geleding zou mutatis mutandis ook in andere literaire
genres gevonden kunnen worden. De eerste fase is dan telkens de taalarbeid als
zodanig, en niet de behoefte aan exploratie van het universum of communicatie van
concepten. Deze fase tendeert tegenwoordig naar de exclusiviteit. Dit volgt onder
meer uit het verlaten van de schrijftaal als communicatiemedium. Het mooiste bewijs
hiervan is dit artikel zelf. Het tracht een aantal ideeën te verwoorden en mee te delen,
maar als
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taalwerk affirmeert het alleen maar de manier waarop een auteur over bepaalde
dingen denkt. Werkelijke vermeerdering van kennis wordt pas bereikt wanneer dit
opstel aan kritiek wordt onderworpen; de ervaring leert dat een discussiegroep voor
vermeerdering van kennis efficiënter werkt dan welk medium ook.
De literatuurtheorie die hier zeer embryonaal wordt voorgesteld, is eigenlijk een
discourse analysis van het literair taalfragment dat hier als een discursus, dit is een
coherent geheel van zinnen, wordt beschouwd. De vraag is dan, welke discursus
literair te noemen is. Op het niveau van de enkelvoudige zin valt ‘literair’ samen met
‘afwijkend’. De zin: sik sneeuw s kan niet veralgemeend worden met de regels van
de normale orale communicatie. Maar de deviatie is significatief: men wil met een
dergelijke zin een effect bereiken dat mijns inziens steeds tot de verwondering te
herleiden is. Op het niveau van de enkelvoudige zin valt de literatuurtheorie zo samen
met de stilistiek. Misschien gaat dezelfde redenering op voor de discursus: in normale
communicatie worden regels gebruikt om zinnen tot een groter verband te ordenen,
en de literaire discursus wordt dan gekenmerkt door de opheffing, in Hegeliaanse
zin, van die regels. Een roman is niet zomaar een verhaal, een parabel is niet zomaar
een vergelijking, een lyrisch gedicht is niet zomaar een gemoedsuiting. Misschien
valt het literaire te herleiden tot een ingreep in de taal die alleen door de verwondering
om het taal-zijn van de taal mogelijk is. Ingreep die dan in de reflexie wijzigingen
in het conceptensysteem kan veroorzaken. Het beroemde fragment van Herakleitos
over de god van Delphoi, die niets zegt en niets verbergt maar ‘teken doet’ (tekens
maakt) kan hier geciteerd worden als een resumé van de literatuurtheorie die hier
werd voorgesteld.

3
De gangbare literaire theorie, met name in het onderwijs, kan als volgt worden
voorgesteld. Een individu geeft door zijn ‘woordkunst’ vorm aan een inhoud. Aan
de woordkunst beantwoordt een esthetische waardering en dus een relatieve
esthetische waarde, terwijl aan het bericht een ethische waarde wordt toegeschreven
in idealistische zin. Het begrip ‘woordkunst’ is te herleiden tot die taalarbeid die men
stijl noemt, d.i. een selectie in de mogelijke realisaties van de taal. Deze selectie
geschiedt volgens esthetische criteria, en zo zou men in een tautologie vervallen
indien men ‘esthetisch’ niet kon vervangen door ‘wat literatuurliefhebbers mooi
noemen’. De modaliteiten van deze selectie zijn bijgevolg bijzonder vlottend; maar
zij fungeren als een code, of beter als een signaal: ‘dit is literair’. In deze opvatting
aanvaardt men wel dat een tekst eerst aandachtig gelezen moet worden. Tot een beter
begrip van de tekst worden ook ondersteld
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bij te dragen de situering van de auteur in tijd en ruimte, en die van de tekst ten
opzichte van andere teksten.
Zo geformuleerd houdt deze theorie geen steek (zij is trouwens al geruime tijd
door de literatuurbeschouwing achterhaald): de relatie tussen inhoud en woordkunst
wordt niet verder bepaald. In de praktijk leidt zij enerzijds tot ideologisering van de
literatuur (primauteit van de inhoud), anderzijds tot stilistiek, die fundamenteel al
even ideologiserend werkt: de (goede) stijl is immers de stijl, zo al niet van de
heersende klasse, dan toch van de door de heersende klasse aanvaarde schrijvers.
Enerzijds dus ‘hoe diep is dit gedacht!’, anderzijds ‘hoe mooi is dit gezegd!’. Dit
heeft echter niets met literatuur te maken. Literatuur betekent: verwondering over
een bepaald taalfragment, verwondering die eerder opkomt dan het al of niet begrijpen.
Literatuur wordt niet gemaakt om een ervaring ‘weer te geven’, maar is een ervaring
op zichzelf.
De gangbare theorie heeft in het onderwijs tot gevolg het reusachtig overwicht
van de wereld- en levensbeschouwing. In het beste geval leidt dit tot een volkomen
onproduktief ideologisch pluralisme: de coëxistentie. Maar zelfs dit doel wordt
ideologisch bepaald. Men schrijft het literatuuronderwijs inderdaad een dubbele
finaliteit toe: ‘bewustwording van de leefwereld’ (of sverruiming van het psychisme
s) en ‘taalbewust en intensief lezen’ (taalaandacht). Het een compenseert het ander
uit ideologische noodzaak. De ‘leefwereld’ die men zich bewust moet worden, is in
het onderwijs ideologisch bepaald (men heeft het over ‘de’ mens; het humanisme is
de bekroning van elke ideologie; alleen minder geraffineerde ideologen voelen zich
verplicht dat humanisme bijvoeglijk te bepalen): de verwoording van een andere
optie kan steeds als vervelend of onnauwkeurig, als onesthetische
propagandaliteratuur, om niet te zeggen als onbetamelijk geignoreerd worden. Terwijl
totaal onbenullige teksten, die uitsluitend in de historiografie bruikbaar zijn, als
‘prachtig geschreven’ gerecupereerd kunnen worden.

4
In dit verband een woord over ‘engagement’ en ‘censuur’. Eigenlijk is het de censuur
die de gangbare literaire theorie fundeert. De censuur is een agressief
verdedigingsmechanisme; zij realiseert en reveleert de mentale structuur van de groep
of van het individu die ze toepast. Sommige teksten worden als onaanvaardbaar
gebrandmerkt. Dat betekent: teksten die ‘men’ aanvaardt, zijn teksten waarin ‘men’
zich herkent. Men is dus uitsluitend op zelfbevestiging uit. Vandaar het benadrukken
van het verschil, en de gewelddadige uitsluiting van het verschillende.
De bewering dat de censuur pas zal verdwijnen wanneer de mens de mens
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zal erkennen is dus volkomen juist. Maar daarom is het omgekeerde niet waar: de
verdwijning van de censuur bewijst niets. De censuur kan ook onherkenbaar zijn, en
zal dat des te meer worden naarmate de anti-censuur-beweging effectief wordt.
Anderzijds bewijst een anti-censuur-mentaliteit ook niets. Het is niet omdat men
protesteert tegen de (van een plompe onbetamelijkheid getuigende) censuur in een
achterlijke burgerlijke maatschappij, dat men een geschikter maatschappijmodel
stelt, laat staan verwezenlijkt. Het is niet omdat om het even wie om het even wat
mag zeggen of schrijven of lezen, dat een betere maatschappij wordt gerealiseerd.
Maar een generatie die taalaandachtig genoeg is om de ongezegde dieptegeleding
(de premissen, zo men wil) van een tekst te ontdekken, en dus de tekst niet als
onmiddellijk zingevend consumeert, is ook in staat in dezelfde formele analyse het
gezag, de staat en de maatschappij te benaderen.2
Een van de hoofdstellingen van de marxistisch georiënteerde literaire groep Tel
Quel (Parijs) is dat de literatuur in de burgerlijke maatschappij louter een
consumptieobject is: een voorwerp dat gecontempleerd wordt, dat een zin heeft zoals
goederen, een (geld)waarde. In werkelijkheid echter is een tekst niets anders dan zijn
produktie; de lectuur is de reproduktie, of beter gezegd: een reproduktie.
De term ‘engagement’, in de enge zin waarin hij meestal verstaan wordt, verwijst
naar dezelfde verouderde literaire theorie. Zich inzetten betekent, in de literatuur,
zich uitspreken over de eigen leefwereld, een meestal niet verwoorde morele code
hanteren om een andere, die dan als immoreel verschijnt, te verdringen. Strategisch
kan dit op allerlei manieren gebeuren: alle alibi's zijn goed. Men zal bijvoorbeeld
Roemeense dichters prijzen omdat ze zich engageren in het schrijven van klassieke
gedichten over nietpolitieke onderwerpen, omdat zij zich aldus uitspreken over de
onwaarde van het politieke regime waarin ze leven: zij schrijven geen
propagandaliteratuur. Dit is ofwel opportunisme, ofwel het meest burgerlijke
individualisme. De vraag is eerder: waarom schrijven?
Wil men literair schrijven en wil men zich in dat schrijven inzetten voor een andere
maatschappijvorm, dan is de enige methode (de enige weg) de tekstuele desintegrering
van de tekst, die een maatschappij is. Het enige wat een anti-bourgeoisschrijver kan
doen is de bourgeoisliteratuur vernietigen. Alles wat hij daarbuiten doet, schrijft of
zegt, kan altijd als ‘literatuur’ (‘met een sterk sociale inslag’ zoals dat heet)
gerecupereerd worden.

2

Cfr. Noam Chomsky, in een interview met La Quinzaine Littéraire van 15 juni 1969: ‘Le
renouveau de l'étude du langage, qui retrouve la notion d'un sujet locuteur libre et créateur,
au mépris des conditionnements de type behavioristes, présente une vision de l'homme qui
rejoint une critique politique des aliénations’.
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Met effectieve recolutionaire actie (de kritiek van de wapens) heeft literatuur niets
te maken. Al zijn sommigen, zoals de groep Tel Quel, geneigd te menen dat de
vernietiging van de bourgeoisliteratuur en dus het maken van een niet
betekenisgevende literatuur (Sade, Lautréamont, Mallarmé, Bataille, Artaud) de
bourgeois-ideologie radicaal aantast en aldus toch indirect aan de revolutie deelneemt.
Hoe dan ook, anticensuur en engagement zijn slechts middelen. Het doel wordt
er niet door geheiligd. Op het onderwijs en de opvoeding in het algemeen toegepast,
kan dit het volgende betekenen: het komt er niet op aan of men alles mag lezen, het
komt er niet op aan dat men zich steeds vrij kan uitspreken en stelling nemen; het
komt er op aan dat men kan lezen (intelligere: tussen de lijnen lezen, lezen wat er
niet staat), het komt er op aan dat men zich efficiënt en coherent kan uitspreken. En
dat men aanvaardt dat de absolute vrijheid in de literaire taalarbeid te ervaren is, op
symbolische wijze.

5
Men hoeft niet een nieuwe literaire theorie af te wachten om de literatuur in het
onderwijs een andere plaats en functie toe te schrijven dan ze nu heeft. Misschien
moet het literatuuronderwijs eerst nog echt functioneel gemaakt worden. Centraal
in het onderwijs moet staan: voor de leraar, het bijbrengen van, en voor de leerling
het verwerven van de vaardigheid tot informatieverwerking. Niet alleen
lectuuronderwijs, bijgevolg, maar vorming tot een effectief contact met alle
communicatiemedia. Praktisch kan men zich dat als volgt voorstellen: de leerling
wordt (materieel) ingelicht over alle mogelijke communicatiemedia; een bepaald
bericht (een krant, een TV-uitzending, een enquête, enz.) wordt opgenomen en
besproken in een groepsdiscussie. Deze groepsdiscussie is een analyse: ze brengt
meestal meer aspecten van het bericht aan het licht dan de individuele bezinning.
Een dergelijke bespreking leidt niet tot een waardering; de waardering ontstaat uit
de vergelijking van berichten van dezelfde aard. In zoverre ze ook informatie bevat,
kan ook de literatuur in de informatiedidactiek ingeschakeld worden. Maar literatuur
in de strikte zin van het woord in deze didactiek betrekken lijkt nutteloos.
In verband hiermee een woord over ‘klassieke’ literatuur. In de hier verdedigde
opvatting heeft de term ‘klassiek’ geen enkele operationele functie. Hij wijst alleen
maar op de ‘musealiteit’ die de bourgeoiscultuur karakteriseert. Een tekst is een
lectuur (een analyse) van een tekst, niet een ‘inhoud’ in een ‘vorm’. Actueel is dus
de lectuur, niet de tekst (zoals trouwens de lectuur, niet de tekst, ‘geëngageerd’ moet
zijn). Wie dus pleit voor meer actuele literatuur in het onderwijs, moet bedenken dat
de
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chronologische actualiteit van een literaire tekst in zichzelf geen enkele zin heeft.
Men vraagt meer actuele literatuur in het onderwijs uit reactie tegen de obligatoire
dode teksten. Maar die teksten zijn alleen maar dood omdat men ze ondergedompeld
heeft in een steriliserende interpretatie, die ze geschikt maakt voor de onbaatzuchtige
(ongevaarlijke) contemplatie, d.i. de kosteloze, moeiteloze consumptie van het
‘artistieke’. En die consumptie betekent eigenlijk: het slaafs assimileren van
denkpatronen die autoritair worden opgelegd.

6
Op het ogenblik wordt de literatuur in het algemeen vormend onderwijs in een groot
aantal leergangen betrokken: moedertaal, vreemde talen, geschiedenis, esthetica,
moraal (confessioneel of niet), enz. Telkens in een specifieke benadering. Heeft het
zin de literatuur in een afzonderlijke leergang te isoleren? Verkrijgt men dan niet het
tegenovergestelde: worden moedertaal, vreemde talen, esthetica, geschiedenis en
moraal dan niet in de literatuurles betrokken? De vraag is irrelevant, omdat iedere
compartimentering op zichzelf noodlottig is, o.m. omdat ze het studeren herleidt tot
een kostprijsberekening: op vak A zoveel punten halen, op vak B zoveel. Het
onderwijs moet doelstellingen bundelen, niet activiteiten zonder meer. Een concrete
doelstelling is de taalvaardigheid van de leerling, in de eigen of in een vreemde taal:
hij moet een taal leren gebruiken voor de normale communicatie, met een opening
ook naar de wetenschappelijke discursus (en niet zozeer naar het ‘keurige’ en het
‘persoonlijke’). Deze taalvaardigheid moet gericht zijn op het kunnen verwerven en
creatief gebruik maken van informatie. Hier speelt de actualiteit wel een rol: op de
eerste plaats moeten de actuele informatiebronnen opgespoord en uitgebaat worden.
Literatuurstudie en theorie hebben in dit verband weinig zin.
Een andere concrete doelstelling is de zin voor chronologie. Dit kan op
verschillende manieren bereikt worden. Men kan bijvoorbeeld jonge leerlingen vragen
na te gaan wat hun ouders en grootouders aan ‘historische gebeurtenissen’ hebben
meegemaakt, en wat zij zich herinneren van wat hun eigen grootouders vertelden.
Dit besef van chronologie is belangrijker dan het zogenaamd encyclopedisch weten
van namen, feiten en data. En gaat logisch de interpretatie van de ‘historische
gebeurtenissen’ vooraf. Het kan ook leiden naar de belangstelling voor het
‘historische’, het aan-de-tijd-gebonden-zijn. Maar dit alles heeft slechts didactische
betekenis wanneer het chronologisch besef als middel gesitueerd wordt in de
situatieverwerking: zoniet wordt ‘geschiedenis’ een geheugenoefening, of in het
slechtste geval ideologisering: geschiedenisonderwijs is meestal een verkapte vorm
van teleologische interpretatie. Als zodanig kan geschiede-
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nis in het onderwijs niet functioneel gemaakt worden. De historische situering kan
bijdragen tot een meer nauwkeurige interpretatie van een informatiebron; een zekere
initiatie in het historisch onderzoek kan een goede oefening in toegepaste logica zijn,
maar dat is dan ook alles.
Esthetische waardering daarentegen is geen doelstelling. Vooral omdat niet bepaald
kan worden hoe ze te bereiken. De lectuur kan alleen een zekere behoefte aan
informatie opwekken: men wil meer weten over datgene waarvan men houdt, om
het beter te leren kennen. Essentieel is hier de vrijheid van de leerling. Het onderwijs
moet hem alleen de mogelijkheid bieden zijn esthetische appreciatie uit te diepen,
hetgeen desnoods tot een kritische bezinning kan leiden. Het onderwijs mag echter
niet aan promotie doen. Wat in het huidig onderwijs gepromoveerd wordt is het
algemeen aanvaarde, dat is: wat niet gecensureerd hoeft te worden; de officiële
kunstopvatting is dan ook altijd dodelijk vervelend. Het woord is de zaak niet: beweren
dat iets ‘mooi’ is, mag alleen maar refereren naar een persoonlijke ervaring, niet naar
een mythische intrinsieke kwaliteit. In werkelijkheid wordt de leergang esthetica
meestal daartoe herleid: er worden dingen getoond die mooi worden genoemd (‘je
moet dat aanvoelen’), en er wordt uitgelegd waarom, maar het woord ‘mooi’ is
eigenlijk overtollig: het wordt meestal herleid tot een vaag gedefinieerd patroon of
tot wat algemeen aanvaard wordt als een bewijs van ‘goede smaak’, dus tot een
kastesymptoom.

7
Om de hier ontwikkelde gedachten te illustreren, wil ik graag even stil blijven staan
bij ‘een van de diepzinnigste gedichten uit de Nederlandse dichtkunst’ (dixit Adriaan
de Rover), van Paul Van Ostaijen.
Zo ook gaat de geliefde
Mitri Karamasoff
dood
Ons op de schouders
valt nu laat en schuin de schaduw
des Iwan
Om het lijden dankbaar worden
en schijnbaar blijde
het scherpe vechten van spin en bij
verbeiden
Soms reeds is schoon mijn hand gesloten
alsof er geen verlangen
over mijn vingers
lag
Het is een verre weg
naar de passieloze berg
van het blote schouwen
Logos
Tao
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Ik herinner mij mijn emotie toen ik dit gedicht las in mijn puberteit: emotie die
gepaard ging met het besef niets rationeels te kunnen zeggen noch over de emotie,
uiteraard, noch over het gedicht zelf, tenzij dan dat zowel de tekst als het affect
verwezen naar een ‘Alle dinghe zyn my te inghe’-ervaring, vermengd met een
zelfingenomen droefheid om de banaliteit of de agressiviteit van het bestaan of om
een vaag schuldbewustzijn. Nu echter ontsnap ik niet aan de indruk: als dit gedicht
een betekenis heeft, dan een banale: het streven naar een ‘metafysisch nihilisme’.
Het wondere is evenwel dat die betekenis zo ludisch gerealiseerd wordt: de tekst
wordt inderdaad gedragen door een vaag zinloos klankspel, dat vrij complex is; het
zou geformaliseerd kunnen worden, maar dat is hier niet nodig. Hetzelfde geldt voor
het syntactisch patroon, dat op zichzelf eveneens een betekenis realiseert, een
overgang namelijk van dramatisering naar contemplatie. Verder kan men er ook een
aantal ‘paragrammen’ in ontdekken: allusies op - het ludisch gebruik maken van bestaande teksten of discursusvormen: de roman van Dostojevski, de termen Logos
en Tao, en ook de plechtige, verouderde zegging in de hele tekst. Met een aan de
melancholie grenzende inschikkelijkheid koestert dit gedicht de hunker naar een
impassibiliteit.
Ik wilde alleen maar laten zien dat een dergelijke tekst in het algemeen vormend
onderwijs zoals het zich nu voordoet, alleen maar vernietigd kan worden, zelfs door
de meest edelmoedige en fijnzinnige leraar. Ik neem aan dat deze tekst voor jonge
mensen iets kan betekenen op een even intense als confuse wijze: het volstaat dan,
me dunkt, dat het gedicht ooit duidelijk voorgelezen wordt. De huidige
Zenmystiek-mode kan dan als achtergrond dienen. Maar verder is er niets mogelijk.
Elke analyse zou een beroep moeten doen op een begrippenapparaat dat de ‘jonge’
ervaring fataal zou vernietigen. De enige methode lijkt me een zich ludisch inleven
in de tekst, in verband met andere teksten. Dit kán in het algemeen vormend onderwijs,
indien deze activiteit niet in het curriculum wordt opgenomen. Voorwaarde tot het
succes van een initiatie tot de poëzie is inderdaad dat het contact met de poëzie
volkomen vrij, ongedwongen zou zijn. Pas daarna kan er een mogelijke behoefte aan
reflexie, aan theoretisering ontstaan. Maar het theoretisch apparaat dat er in slaagt
dit gedicht te analyseren, lijkt me zo complex en veronderstelt zoveel, dat ik mij
moeilijk kan voorstellen dat een dergelijke analyse zin kan hebben voor leerlingen
in het algemeen vormend onderwijs. En tenslotte kan men zich afvragen of men deze
jonge mensen de ervaring moet ontnemen zelf dingen te ontdekken, of het niet veel
meer zin heeft ze zelf te laten ervaren hoe kunst, poëzie onder meer, precies de ‘alles
is mogelijk’-ervaring mogelijk maakt, die op geen enkele wijze te programmeren
valt.
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Het is hier natuurlijk mijn bedoeling niet een nieuw onderwijsmodel op te stellen.
Bovenstaande bemerkingen dienden slechts als exemplarische toepassingen van het
postulaat dat het onderwijs informatiegevoelig moet maken, en dat de literatuur niets
anders bedoelt dan zichzelf. Informatieverwerking veronderstelt het functioneren
van de logica; men kan jonge mensen dus nooit vroeg genoeg inwijden in de
formalisering van het denken. Het is daarom zinloos een niet-wiskundig algemeen
vormend onderwijs voor te stellen. Een dergelijk voorstel neutraliseert alleen maar
het feit dat het wiskundeonderwijs meestal zo bekrompen is, dat het niet onmiddellijk
wiskundig gerichte temperamenten voorgoed van de wiskunde vervreemdt, niet
echter van het wiskundig denken dat de basis vormt van elke wetenschap die naam
waardig. In feite zou iedereen ermee gebaat zijn, te hebben leren mathematiseren.
Dit leerproces hoeft niet bijzonder pijnlijk te zijn, integendeel.
Wel was het mijn bedoeling erop te wijzen dat de literatuur als zodanig niet
functioneel gemaakt kan worden, tenzij langs de ideologie om, of tenzij de literaire
tekst als een specifieke code wordt bestudeerd in het kader van een literatuurtheorie
dus. Literatuur is ludisch, niet significatief. Men leest en schrijft (literatuur) omdat
men het graag doet, de rest is rationalisering. Dit is dan ook absoluut niet te
programmeren, en dus ook niet functioneel in het didactisch proces.
Dit betekent echter niet dat de literatuur geweerd moet worden, als een onnut
tijdverdrijf. Door haar specifieke taalarbeid reflecteert ze kritisch op de tekst van het
bestaan, in al zijn modaliteiten, en affirmeert ze het zelf-zijn van de lezer en van de
schrijver, tegen alle mogelijke maatschappijvormen in. Dat doet ze echter alleen in
het leven en in het schrijven zelf, het is dus eigenlijk onmededeelbaar. Een gesprek
verfijnt alleen mijn eigen inzicht, niemand leest of schrijft in mijn plaats. Ik kan dus
ook niemand wijsmaken wat hij zal lezen, en hoe, wat hij zal schrijven, en hoe. Ik
kan hem alleen aanraden zelf beter te leren beseffen wat hij doet.
Kernachtig uitgedrukt: de literatuur is in het onderwijs per definitie extracurriculair
(op hoger niveau is een wetenschappelijke theorie van de literatuur mogelijk, maar
dan als theorie). Het lijkt nochtans aan te raden deze extra-curriculaire activiteit als
zodanig te promoveren, in een adekwaat milieu. Omdat de artistieke creativiteit op
een unieke wijze symbolisch de vrijheid realiseert die van een sociologisch bepaald
element een autonoom individu maakt.
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Een alternatief voor Marcuse's eendimensionale mens?
De huidige Sovjet-literatuur
M.A. Lathouwers
Het behoeft nauwelijks een betoog, dat het huidige cultuurpatroon in het Westen,
met name de ontwikkelingstrend van onze hoogindustriële samenleving, door velen
ervaren wordt als een gevaarlijke verschraling of verenging van het bestaan. Kritiek
wordt van verschillende zijden gehoord. We denken aan de waarschuwende
cultuuranalyses van een Guardini in zijn Gestalte der toekomst en Het probleem van
de macht, aan Gabriel Marcel's De mensen contra het menselijke. We denken aan de
visie van een Adorno. We denken vooral aan de - de laatste tijd bijzonder in de
belangstelling staande - Marcuse, wiens werk De eendimensionale mens1 bepaald
veel sluimerende onlustgevoelens wakker geroepen en verduidelijkt heeft. Het is
hier niet de bedoeling, lang stil te staan bij de analyses van Marcuse zelf. Er is
voldoende over geschreven.2 We willen hier volstaan met een zeer beknopte
samenvatting, die we voor dit essay nodig hebben.
Marcuse stelt, dat onze hoogindustriële samenleving het gevaar inhoudt dat alle
krachten van het leven in steeds sterker mate worden opgeslokt door een op materiële
consumptie en het opwekken van nieuwe behoeften daarnaar gerichte industrie. Wat
vroeger een eigen uitdrukking kreeg in filosofie, kunst en religie, en zo een wezenlijke
‘tweede dimensie’ van het leven vormde die in dialectische verhouding stond met
de gevestigde orde, heeft alleen naar buiten nog een schijn van transcendentie
behouden. Als ongevaarlijk randverschijnsel van de gevestigde orde - ongevaarlijk
in die zin, dat het geen werkelijke tweede dimensie meer voorstelt, niet meer in echte
dialectische verhouding staat tot de werkelijkheid en die derhalve niet meer wezenlijk
vermag te veranderen - wordt het ingekapseld. Bij mondjesmaat toegediend kan het
de mens nog suggereren, dat hij ook wat deze dingen betreft nog aan zijn trekken
komt (hier en daar een expositie van kunst die nauwelijks enige band met de realiteit
schijnt te hebben; rustige

1
2

Herbert Marcuse, De eendimensionale Mens. Studies over de ideologie van de hoogindustriële
samenleving. Uitg. Paul Brand (publ. Werkgroep 2000), Hilversum, 1968.
Bijvoorbeeld in Streven, november 1968: L. Van Bladel, Ideologische achtergronden van
de studentenrevolte, en H. Hoefnagels, Marcuse.
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dagsluitingen op de T.V. door een geestelijke; filosofie of bellettrie als ontspanning
geconsumeerd in pocketliteratuur), terwijl ze in feite hun kracht en hun wezen verloren
hebben.
Marcuse ziet dit in een vicieuze cirkel gevangen proces van uitbuiting en
inkapseling niet alleen in het Westen maar evenzeer in de Sovjet-Unie. Ook hier treft
hij een hoogindustriële samenleving aan, waarbij de werkelijkheid steeds meer dreigt
te vergroeien tot één enorm produktie-apparaat waarin economische welvaart en
consumptie de voornaamste idealen schijnen te zijn. Ook hier ziet hij de mens
verworden tot een goed functionerend radertje in het grote produktie-mechanisme.
Hij constateert er eenzelfde gevaar van vervlakking en uitholling. In feite treft hij
hier eenzelfde uitbuiting van de mens aan als in het kapitalisme van het Westen, zij
het dan dat we hier te maken hebben met een staatskapitalisme. Hij toont zelfs aan
dat de partij en de partij-ideologie sinds 1917, door de sterke accentuering van
produktie en industrialisatie en door de concurrentiestrijd met de USA, waarbij men
zelfs bij de tegenstander in de leer ging, deze ontwikkelingstrend hebben
geconditioneerd en bevorderd.3 Hij wijst hier ondermeer ook op het duidelijk
positivistische karakter van de partij-ideologie met haar primaire belangstelling voor
de natuurwetenschappen en op de overaccentuering van arbeid en materie in deze
ideologie. Een duidelijke relatie tussen ideologie en hoogindustrie ziet hij overigens
ook in het Westen, zij het dan met dit verschil, dat in dit Westen de filosofie niet
vooropging maar volgde. Aan beide zijden vindt hij een ideologie die in verregaande
verwetenschappelijking van het denken ‘strijdt tegen alle soorten van metafysica,
transcendentalisme en idealisme’.4

Bijzonderheden van de situatie in Sovjet-Rusland
Marcuse's conclusie is, dat de huidige hoogindustriële ontwikkeling een steeds fataler
karakter zal gaan aannemen, juist omdat de krachten die een

3

4

H. Marcuse, t.a.p., pp. 41-42; 46; 57-59; 74-75. In de vroege Sovjet-literatuur kwam de idee,
dat Sovjet-Rusland ‘Europa en Azië in technisch opzicht moest nadoen’, telkens weer naar
boven. Het leefde echter evenzeer bij de officiële instanties. De partijfunctionaris Gastjew
verklaarde bv. een groot bewonderaar te zijn van ‘het technocratische amerikanisme van
Fred Taylor; een mening die men ook bij Trotskij en Lenin zelf tegenkomt. Eerder al had
Boecharin geschreven, dat Rusland ‘marxisme plus amerikanisme nodig had’ (cfr.: F.
Baumgarten, Arbeitswissenschaft und Psychotechnik in Russland, München, 1924, p. 118).
Kortom: in de twintiger jaren was er in de Sovjet-Unie een tendens te bespeuren ‘to portray
the bolshevik as an abstract and efficient type of the American businessman’ (Reavey, Soviet
literature today, New Haven, 1947, p. 61). N. Berdjajew spreekt analoog over een
‘amerikanisering van het Russische volk, ten uitvoer gebracht door het marxisme’ (The
origins of Russian communism, London, 1937, pp. 170 ss.; 206 ss.).
H. Marcuse, t.a.p., pp. 192-193.
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samenleving alternatieven dienen aan te reiken: kunst, filosofie, religie, door
verschraling en inkapseling geen rol van betekenis meer spelen. Marcuse ziet in het
Westen dan ook amper reële alternatieven. Het enige wat mogelijk schijnt is een
negatieve houding zonder meer: opstand en verzet voor ieder die de situatie heeft
doorzien. En dat is al. Over mogelijke alternatieven in Sovjet-Rusland spreekt hij
nauwelijks. Dat was ook niet de opzet van zijn verhandeling.
Het is nu juist dit laatste, wat wij hier nader willen bezien. We kunnen beginnen
met de vraag te stellen: geldt, bij alle genoemde overeenkomsten, ook datzelfde
gevaar van inkapseling en ontkrachting van die gebieden waarvan de alternatieven
moeten of kunnen uitgaan? Zijn ook hier die krachten verlaagd en ontwaard tot
simpele randverschijnselen van een niet meer aan te tasten en te veranderen stramien?

a) Geen inkapseling maar verdringing
Wij menen dat in de Sovjet-Unie de mogelijkheid tot uitdrukking van een
transcendentie, van een negatie van het heden, behouden bleef. En wel op de eerste
plaats doordat de officiële dogmatische ideologie bepaalde gebieden of momenten
van waaruit alternatieven zouden kunnen worden aangereikt, bewust en langdurig
heeft uitgebannen; zowel uit het gewone leven als uit de taal. We denken aan de
gebieden die door deze dogmatische ideologie beschouwd worden als foutieve
superstructuren of idealistische dwalingen, zoals religie, vrije kunst en sommige al
evenzeer onder taboe gestelde antropologische thema's.5 Het is daarbij slechts van
secundair belang, dat men deze thema's buitengesloten heeft omdat ze verbonden
gedacht werden met uitbuiting, passiviteit en weigering tot lotsverbetering. Het
voornaamste is, dat ze door de officiële ideologie bewust verdrongen werden; zodat
dus juist het tegendeel van een inkapseling plaatsvond. De geladenheid tot de grote
ontkenning blijft behouden.
Hier is dus, in tegenstelling tot het Westen, nog een antagonisme mogelijk tegen
de heersende ideologie en het door haar gesanctioneerde establishment. Zo kan de
literatuur in de Sovjet-Unie inderdaad nog wel een tot transcendentie oproepende
realiteit zijn. Ze kan nog beelden oproepen omtrent situaties in het leven of thema's
die niet te verenigen zijn met het gevestigde realiteitsprincipe. Ze is in dit opzicht
nog niet, zoals in het Westen, van haar kracht beroofd. Zeer duidelijk wordt dit
geïllustreerd door de in de Sovjet-Unie bestaande censuur en door de
schrijversprocessen: feiten die duidelijk de erkenning door de partij inhouden van
het gevaar dat de

5

Voor dit ontbreken van een antropologie in de Sovjetrussische partij-ideologie en in het
Marxisme überhaupt cfr. A. Buchholz, Thesen zur geistigen Problematik des
Zukunftkommunismus, in: Studies in Soviet Thought, III, 2, 1963, pp. 135-136.
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literatuur hier inderdaad bij machte is alternatieven voor de bestaande situatie aan
te wijzen. Hier is de mogelijkheid van een dialectische spanning tussen twee dimensies
gebleven.
Er is een factor die dit nog verscherpt. De discrepantie tussen partij-ideologie en
literatuur expliciteert in feite een veel diepere en bredere tegenstelling: die tussen
partij en volk, tussen de partij en het leven zelf. We denken hier bijvoorbeeld ook
aan de spanningen die reeds in 1917 bestonden tussen de revolutionaire bewegingen
van het eigenlijke volk en de pogingen van de partijleiding om deze beweging over
te nemen en in handen te houden. Trotskij's Geschiedenis van de Russische revolutie
laat daar ongewild voorbeelden van zien die niets aan duidelijkheid te wensen
overlaten.6 De door de partij gehuldigde leuze dat zij het volk vertegenwoordigt,
wordt vanaf het ontstaan van de Sovjet-staat door de feiten geloochend. En dit geeft
een extra spanningslading aan de discrepantie tussen partij-ideologie en literatuur:
het is niet alleen een strijd tussen twee ideologieën: die van de partij en die van de
literatuur, maar een strijd tussen volk en dictatuur.
We kunnen echter nog verder gaan. De spanning tussen partij en volk gaat in feite
terug op de nog oudere en nog dieper liggende tegenstelling tussen volk en
intelligentsia in het 19e-eeuwse Rusland, een van de hoofdthema's van de
voorrevolutionaire Russische literatuur. Steeds liet men daarbij zien, hoe de
intellectuele door de westerse civilisatie beïnvloede bovenlaag ontworteld is geraakt
uit het volk en van dit volk steeds meer vervreemdde. Niet alleen bij Dostojewskij,
maar ook bij andere 19e-eeuwse Russische schrijvers keert dit thema steeds weer
terug. En dat de communistische partij in 1917 in zekere zin de rol van de
voorrevolutionaire Russische intelligentsia overnam, daarvan getuigen ook bepaalde
opmerkingen van Lenin zelf.7 Zowel voor als na de oktoberrevolutie hebben we dus
te maken

6

7

Zeer verhelderend voor dit probleem is ook: Roza Luxemburg, Organisationsfrage der
russischen Sozialdemokratie. Een eerste benadering van dit thema kan men vinden in D.
Cohn-Bendit, Links-radikalisme: remedie tegen een verkalkt communisme (Kritische
Bibliotheek, Meulenhoff, Amsterdam, 1969, hoofdstuk Strategie en aard van het bolsjewisme).
‘De arbeiders.... waren nog niet in staat om een sociaal-democratisch bewustzijn te hebben.
Dat kon hen slechts van buitenaf worden bijgebracht. De geschiedenis van alle landen bewijst,
dat de arbeidersklasse op eigen kracht niet verder komt dan een vakbondachtig bewustzijn,
dat wil zeggen: dan de overtuiging dat zij zich in syndicaten moeten verenigen, tegen de
bazen moeten strijden, van de regering bepaalde voor de arbeiders noodzakelijke wetten
moeten eisen, enz.. De socialistische leer echter is geboren uit filosofische, historische en
economische theorieën, die werden uitgewerkt door ontwikkelde vertegenwoordigers van
de bezittende klasse. De intellectuelen, de stichters van het hedendaagse wetenschappelijke
socialisme, Marx en Engels, waren beiden, door hun sociale situatie, bourgeois-intellectuelen.
Zelfs in Rusland is de sociaal-democratische leer ontstaan onafhankelijk van de spontane
groei van de arbeidersbeweging....’ (Lenin: Wat te doen, geciteerd in Cohn-Bendit: op. cit.,
p. 241). Isaac Deutscher haalt in zijn werk De onvoltooide revolutie (Ned. vert.,
Hilversum/Antwerpen, 1967) soortgelijke citaten van Lenin aan (p. 24).
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met een van het volk vervreemde, door westerse ideeën beïnvloede intelligentsia
(ook het marxisme is immers van westerse origine), die ongewild tegenover dit volk
komt te staan.
Zo kunnen we, het bovenstaande samenvattend, concluderen dat in Rusland, anders
dan in het Westen, wél een duidelijke frontlijn is aan te wijzen. Hier vinden we een
bepaald nog niet ingekapseld ‘aan gene zijde’, dat alternatieven kan aanreiken; dat,
gesitueerd buiten en tegenover de gevestigde orde, deze gevestigde orde nog
problematisch stellen kan. Hier vinden we nog het door Marcuse in het Westen
vergeefs gezochte punt dat Archimedes nodig had om de wereld uit haar voegen te
kunnen lichten: het punt van waaruit de hoogindustriële cultuur op haar eenzijdigheid
en tekorten, op haar vervreemding kan worden aangegrepen in de dialectische daad
van een revolutie. Hier blijft nog de dialectische spanning tussen ‘is’ en ‘zou moeten
zijn’, die Marcuse wezenlijk acht voor een tweedimensionale wereld, maar die hij
in het Westen verloren ziet gegaan. Een vrije - dat wil zeggen: geestelijk vrije en
nog niet ingekapselde - literatuur heeft in de Sovjet-Unie nog een subversief karakter
en wordt blijkbaar door de autoriteiten ook nog als zodanig onderkend.

b) Een andere culturele achtergrond
Maar er is nog meer. Wanneer men Marcuse leest - en ditzelfde geldt ongeveer
analoog voor de werken van andere, minder actuele maar daarom niet minder
belangrijke cultuurfilosofen8 - wordt men onwillekeurig getroffen door het feit dat
hun kritiek op de westerse civilisatie in veel punten overeenkomt met de kritiek die
het prerevolutionaire Russische denken op deze civilisatie had. Ik denk hier
bijvoorbeeld aan Dostojewskij en zijn waarschuwing ten overstaan van pogingen het
leven te vangen in een ‘gelukkige mierenhoop’ of een ‘kristallen paleis’9: begrippen
die de door Marcuse bedoelde samenleving welhaast profetisch schijnen vooraf te
beelden. Wat Dostojewskij's ageren betreft tegen de verabsolutering van positivisme
en logica, van verstand en wetenschap, van ‘natuurwetten als twee keer twee is vier’
(vooral in Herinneringen uit het ondergrondse): Marcuse wijst in het westerse denken
ditzelfde prevaleren aan van de natuurwetten,

8

9

Vooral de cultuur-filosofische analyses van Romano Guardini - minder cerebraal dan Marcuse
en bepaald veel dieper reikend - willen we hier nogmaals memoreren. Verg. ook: H.M.M.
Fortmann, Wat is er met de mens gebeurd?, Utrecht, 1959, en: M.A. Lathouwers, Kosmos
en Sophia, Groningen, 1962, hoofdstuk I, paragraaf 2: De crisis van het Westen.
H. Marcuse, t.a.p., pp. 157-158. Zie voor dit thema bij Dostojewskij: M.A. Lathouwers,
Dostojewskij, Desclée de Brouwer, Brugge, 1968, hoofdstuk: De levenssfeer van de Russische
intelligentsia.
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van de ‘algemene bewegingswetten’, van het wetenschappelijk-rationele. En zoals
Dostojewskij en anderen juist de ‘andere dimensie’ - kunst, religie - hierdoor
geloochend en uitgebannen zien, zo spreekt ook Marcuse over een ‘ontwerkelijking,
die alle ideeën aantast welke niet door de wetenschappelijke methode getoetst kunnen
worden’. En hij ziet deze ontwerkelijking onmiddellijk samenhangen met de
verwording van de samenleving tot dat gigantische produktie- en consumptie-apparaat
dat denken doet aan Dostojewskij's gelukkige mierenhoop en kristallen paleis.
Wat betekent dit nu voor de betekenis van de literatuur in Rusland als mogelijke
grond voor alternatieven? Ten eerste, dat het voorrevolutionaire Russische denken,
althans bij monde van een aantal van zijn voornaamste vertegenwoordigers, de
westerse civilisatie of beter gezegd de fenomenen daarin die zouden leiden tot de
hoogindustriële samenleving, al heel vroeg als problematisch heeft beschouwd. Er
bestond hier van meet af aan een ontegenzeggelijk genuanceerder visie op deze
westerse ontwikkeling, gepaard gaande met een duidelijk pogen er zich tegen af te
zetten. En ook dit zou wel eens als een ferment kunnen doorwerken in de hedendaagse
Sovjet-literatuur, waarin zich inderdaad een waarschuwende kritiek à la Dostojewskij
openbaart.10
De betekenis van die voorrevolutionaire reserve ten aanzien van de ontwikkelingen
in het Westen reikt echter nog verder. Het voorrevolutionaire Russische denken heeft
altijd de desintegratie veroordeeld die het in de westerse civilisatie meende te kunnen
aanwijzen: het uiteenvallen van sociale strevingen, wetenschap, wijsbegeerte, religie,
kunst in autonome gebieden. Voor wat betreft de kunst zag men dit geïllustreerd in
de westerse leuze l'art pour l'art, een leuze die in Rusland de literatuur nauwelijks
beïnvloed heeft.11 Maar nu wijzen Marcuse en vele anderen juist diezelfde desintegratie
van het Westen aan als een van de voornaamste oorzaken van het feit dat kunst en
filosofie zijn verworden tot werkeloze abstracties en ongevaarlijke randversieringen
van het leven.12 Marcuse ziet de betekenis van kunst en

10
11

12

Vergel. M.A. Lathouwers, De Sovjetliteratuur, Het Spectrum, Utrecht, 1968, passim.
De grootste Russische dichter uit het begin der 20e eeuw, Alexander Blok, omschreef de
Russische opvattingen over plaats en taak van de kunst aldus: ‘Nimmer mag de kunst
ontaarden tot “kunst zonder meer”, zoals dat tot uitdrukking komt in de godslasterlijke
formule l'art pour l'art, waardoor ze wordt verlaagd tot iets individueels.... In de kunst behoort
het schone met het noodzakelijke samen te gaan; ook in haar moet de stem van de plicht
spreken’. In de literatuur moeten ‘tenminste elementaire voorstellingen aanwezig zijn over
de werkelijke betekenis en de waarden van mens en wereld... De kunst dient verbonden te
blijven met de ethica en de filosofie.... een wonderlijk fijne samenvlechting van het
grondprobleem van de tijd waarin men leefde, van het sociale probleem, met de diepste
problemen over God en wereld....’.
H. Marcuse, t.a.p., pp. 244, 245, 255.

Streven. Jaargang 23

69
filosofie in het Westen juist daarom zo sterk verschraald en ontmand, omdat ze al
heel vroeg losgeraakt zijn uit de totaliteit van leven en levenservaring om een soort
kunstmatig bestaan te gaan leiden. Daarom zijn ze zo gemakkelijk het slachtoffer
geworden van de inkapseling waaraan ze thans ten prooi gevallen zijn.
Het feit nu dat Rusland aan deze desintegratie in aanzienlijke mate ontsnapte,
houdt in dat kunst en filosofie hier wel steeds nauw verbonden bleven met het leven,
met de concrete werkelijkheid, met de sociale act. Hier verloren ze niet hun kracht.
Hier voltrok zich niet in die mate de verschraling en ontmanning van kunst en
wijsbegeerte: het zijn levende werkelijkheden gebleven.13 Ook in het hedendaagse
Sovjet-Rusland. Want de noodzakelijke band tussen kunst, levensvisie en
werkelijkheid, die vóór de revolutie door het Russische denken werd geëist, werd
na 1917 met niet minder drang door de marxistische ideologie geëist.14 Ook in de
Sovjet-Unie is de literatuur altijd geëngageerde literatuur gebleven, direct verbonden
met het leven en zijn concrete problemen. Ook hier vinden we dus een factor die de
Russische literatuur maakt tot een aan inkapseling ontsnappende kracht, waarmee
misschien - in een archimedische act - de gegeven werkelijkheid, op haar manco's
onderkend, kan worden aangevat en bewogen.

c) Het historisch besef
Tenslotte is er nog een verschilpunt met het Westen waardoor de kansen voor de
Sovjet-literatuur als ‘andere dimensie’ gunstiger liggen. Zoals zoveel anderen wijst
ook Marcuse op het feit dat het denken en de kunst van de bourgeoisie duidelijk een
a-historisch karakter heeft.15 Voor de mogelijkheid tot het vinden van een historisch
alternatief, voor een nieuw ontwerp wordt door Marcuse als eerste moment juist
genoemd: het besef van het historische karakter van de huidige gevestigde orde.16
Maar nu heeft zowel het voorrevolutionaire Russische denken als het
partij-ideologische, marxistische denken in de Sovjet-Unie steeds het a-historische
karakter van

13

14

15

16

Hierop wordt, behalve door de Russische literatuur zelf, ook duidelijk gewezen door de
studies van de literatuur-socioloog Georg Lukács, bijv. in zijn werk Der russische Realismus
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de westerse bourgeois-filosofie en -literatuur gesignaleerd en het eigen historische
besef steeds nadrukkelijk onderstreept. We kunnen het dan ook in heel de Russiche
literatuur terugvinden, zowel bij Gogolj, bij ‘sociale schrijvers’ als Tsjernysjewskij
en Dobroljoebow, bij Dostojewskij, Solowjow, Alexander Blok, Fedorow, Pasternak,
Majakowskij, Zamjatin, als in heel de huidige Sovjet-literatuur.17 Het
toekomstperspectief was hier altijd een levende categorie, in tegenstelling nogmaals
tot de bourgeoisliteratuur in het Westen. En ook dit zal als een sterke positieve kracht
zijn blijven meespelen bij het zoeken naar en het aanreiken van mogelijke
alternatieven voor een in zijn historische bepaaldheid - dus betrekkelijkheid - begrepen
situatie. Ook dit kan een factor zijn, die de ‘bevestiging van de transcendentie’ een
historische transcendentie - mogelijk blijft maken, een mogelijkheid die Marcuse
voor het Westen amper ziet.

De door de Sovjet-literatuur aangereikte alternatieven
De huidige Sovjet-literatuur bezit dus in wezen duidelijk meer kansen om werkelijk
alternatieven aan te reiken voor de bestaande hoogindustriële situatie en haar
eendimensionale verstarring. De vraag blijft echter nog te beantwoorden: Wat is dan
de aard en de gerichtheid van de hier mogelijk aanwezige ‘andere dimensie’?
Wanneer we globaal overzien, wat er op dit gebied in de huidige Sovjet-literatuur
te vinden is, kunnen we alvast twee momenten aanwijzen. Er is een negatief moment,
waarin zich vooral een verzet, een zich afzetten tegen de gevestigde orde uitspreekt,
hetzij bij monde van de romanfiguren, hetzij - wat gezien de censuur gevaarlijker is
en dan ook minder voorkomt bij monde van de auteurs zelf. En er is een positief
moment, waarin men verder gaat en min of meer duidelijk de richting aanwijst waarin
er alternatieven moeten worden gezocht, doorbraken moeten worden voltrokken en
perspectieven moeten worden geopend.
Wat de eerste categorie betreft: hier zouden we allereerst de werken willen noemen
waarin geweigerd wordt de mens te zien als slechts een goed functionerend onderdeel
van een tot één groot produktie-apparaat geworden maatschappij. Daarnaast vallen
onder deze categorie nog de romans en verhalen die de bestaande opvoeding in de
Sovjet-Unie om haar eenzijdigheid laken, dat wil zeggen haar eenzijdige gerichtheid
op adaptatie van de leerlingen aan het bestaande systeem. Ook werken die handelen
over de door het eenzijdige leefklimaat veroorzaakte onderontwikkeling van het
gevoelsleven, of over
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opstandige jongeren of over het nozemprobleem in de Sovjet-Unie, moeten hier
worden gememoreerd.18
Wat de tweede categorie betreft is een strakke rubricering in verschillende categorieën
minder op zijn plaats. Bijna al de werken die hier thuis horen, hebben in hun tendens
opmerkelijk veel met elkaar gemeen. De verschillen liggen eerder in accent-plaatsing,
vormgeving en verwoording dan in wezenlijk onderscheid. Maar juist deze
gemeenschappelijke tendens, de onderlinge overeenkomsten in het zoeken naar
perspectiefverandering, lijken ons een bijzonder duidelijke taal te spreken. Ze laten
zien dat het hier gevondene toch wel karakteristiek is voor heel de huidige
Sovjet-literatuur.
Uitgangspunt is ook hier bijna steeds het thema van enkeling en samenleving, van
mens en maatschappij. Dat wil zeggen: er wordt ook hier dikwijls uitgebeeld, hoezeer
de menselijke persoon bedreigd wordt in een tot één enorm produktie-systeem herleide
samenleving. Doch nu wordt dit thema onmiddellijk verbonden met een dringend
pleidooi voor grotere en wezenlijker herwaardering van de menselijke persoon en
alles wat zijn innerlijk aan waarde inhoudt. Daarbij passeren dan een aantal
antropologische thema's de revue die in de partij-ideologie, waarvoor vooral de
sociaal-economische macrostructuren belangrijk zijn, nauwelijks of in het geheel
niet aan de orde komen. We denken hier op de eerste plaats aan een groeiende
bezinning op de grenssituaties van het bestaan. Verder moeten hier thema's genoemd
worden als vrijheid, liefde en persoonlijke werkelijkheidservaring, de begrippen
innerlijk en ziel.
Met deze antropologische interesse als uitgangspunt worden er in de huidige
Sovjet-literatuur dan terreinverkenningen gedaan in de richting van een mogelijke
andere, zuiverder, diepere visie op de werkelijkheid die de mens omringt. Op de
eerste plaats betekent dit een heel duidelijke bevestiging van Heideggers ook door
Marcuse geciteerde woorden: ‘De wereld ontsluiert zich aan de horizon der vernietigde
gebruiksvoorwerpen’; het wordt in de hedendaagse Sovjet-literatuur soms welhaast
op letterlijk dezelfde wijze geformuleerd. Daarbij wordt dan tegelijk opnieuw gezocht
naar een herwaardering van of heroriëntering op de zin van het leven en van de
geschiedenis. Deze herziening van de werkelijkheidservaring en de herbezinning op
de zin van leven en geschiedenis worden dan gedragen door het besef van de
onherhaalbaarheid van de menselijke persoon. Ze worden niet langer primair geduid
vanuit de sociaal-economische macrostructuren, maar evenzeer en zelfs op de eerste
plaats vanuit deze menselijke persoon en zijn
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innerlijk. We zullen zien, wat voor vérreikende consequenties dit in concreto heeft
voor de visie op de zin van het leven, op zin en einddoel van de geschiedenis, op de
dimensies van de werkelijkheid.19
Hoe nauw de onderlinge samenhang is tussen de genoemde momenten: die van
herwaardering van de menselijke persoon en die van herziening van de visie op
wereld en geschiedenis, van het totale wereldbeeld, maakt ook Marcuse duidelijk.
Hij ziet een directe relatie tussen de huidige ontmenselijking, waarbij de mens slechts
functionerend onderdeel van het produktieapparaat is, én de verschraalde
objectiverend-positivistische werkelijkheidservaring, die de natuur slechts beschouwt
als middel tot uitbuiting, als dingmatig object voor consumptieve doeleinden. Waaruit
hij concludeert dat verandering van het één noodzakelijk ook verandering van het
ander mee zal brengen. Wanneer de mens weer werkelijk mens zou worden, dan zou
ook de natuur niet langer beschouwd worden als object-ter-uitbuiting. Dan zou onze
hele visie op de werkelijkheid wezenlijk worden gewijzigd: ‘dan zou de wijziging
van de richting van de vooruitgang... tevens de structuur zelf van de wetenschap
aantasten, het wetenschappelijk ontwerp... Dientengevolge zou de wetenschap komen
tot wezenlijk andere begrippen omtrent de natuur en zou zij wezenlijk andere feiten
vaststellen’.20
We staan hier opzettelijk wat uitvoeriger bij stil, omdat dit ons moet brengen tot
wat in de huidige Sovjet-literatuur een van de meest wezenlijk momenten voor
alternatief en andere dimensie zal blijken te zijn; én omdat Marcuse's analyse hier
zo verklarend werkt. Marcuse stelt dat de wetenschap - de
objectiverend-positivistische werkelijkheidsbenadering - op zich ontoereikend is om
wezenlijk nieuwe, kwalitatieve sprongen te maken; voortbordurend op het eenmaal
gekozen wetenschappelijk ontwerp, bereikt ze slechts kwantitatieve kenvermeerdering;
uit zichzelf kan ze nimmer een tweede dimensie aanreiken. Hij spreekt over de
‘immanente grens van de gevestigde wetenschap en de wetenschappelijke methode,
op grond waarvan zij de huidige “Lebenswelt” uitbreiden, rationaliseren en zekerheid
geven, zonder (echter) de bestaansstructuur ervan te veranderen; dat wil zeggen:
zonder een kwalitatief nieuwe zienswijze (cursief van Marcuse) en kwalitatief nieuwe
betrekkingen tussen de mensen en tussen mens en natuur op het oog te hebben’.21 De
wetenschap zelf is het niet mogelijk de kwalitatieve sprong uit de eendimensionale
wereld te maken, en de andere gebieden, als
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Dat het zoeken naar alternatieven voor de verstarring van een hoogindustriële samenleving
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kunst en filosofie, zijn tezeer ingekapseld en verschraald om nog werkelijk te kunnen
hopen dat zij die andere dimensie zullen aanreiken.
Hier nu blijkt de hedendaagse Sovjet-literatuur wél perspectieven te openen. Het
door Marcuse hierboven aan de orde gestelde probleem wordt daar namelijk steeds
weer en steeds even nadrukkelijk aan de orde gesteld in het thema van de verhouding
tussen wetenschap en kunst. De noodzaak, voor onze tijd, van een kwalitatief andere
zienswijze staat daarbij centraal.
Een van de duidelijkste voorbeelden van de benadering van dit thema in de huidige
Sovjet-literatuur is het essay Over het gewone en ongewone van de schrijver E.
Feinberg. Juist de hedendaagse ontwikkelingen, met name op het gebied van de
positieve wetenschappen, vereisen wezenlijk veranderingen in onze visie op de
onderlinge verhouding tussen wetenschap en kunst, schrijft hij. De duizelingwekkende
snelheid waarmee de wetenschap zich momenteel ontwikkelt, zal zich in de toekomst,
zelfs in de nabije toekomst, niet ongelimiteerd kunnen voortzetten. Er zal vroeg of
laat waarschijnlijk eerder dan men vermoedt - een kritisch punt moeten optreden;
vooral omdat bij de huidige ontwikkeling ‘de psychische aanpassing van de mens
aan het nieuw ontdekte steeds meer achterop dreigt te geraken’. De continue
kwantitatieve toename van de kennis zal naar zijn overtuiging - en hier komt hij
Marcuse zeer nabij - moeten plaats maken voor een kwalitatieve uitdieping van onze
visie op de werkelijkheid.22
Hier nu zal, betoogt Feinberg, de natuurwetenschappelijke, empirische of louter
rationele werkelijkheidsbenadering moeten plaats maken voor een wezenlijk andere,
dieper reikende werkelijkheidservaring, naar de ware aard waarvan men vooralsnog
alleen maar raden kan, maar die in ieder geval een ‘onwezenlijk lijkende revolutie’
in onze geest zal teweeg brengen: ‘zelfs de fantasie zal hier onmetelijk armer blijken
dan de werkelijkheid. Wij weten maar al te goed uit de ervaringen der historie, dat
de meest tomeloze fantasie toch nog altijd deprimerend achterlijk blijkt in verhouding
tot de werkelijke mogelijkheden die het leven openbaart’.23 Wetend dat dergelijke
zinspelingen op het onvoorstelbare en fantastische in een geestesklimaat waarin men
geneigd is slechts wetenschappelijk gefundeerde oordelen serieus te nemen, doorgaans
ernstig gewantrouwd worden, voegt hij daar onmiddellijk aan toe dat men nooit te
gauw mag denken: ‘dat is onmogelijk’. Bovendien, betoogt hij, houdt het ‘niet te
controleren eenzijdige vertrouwen in de evidenties’ een minstens zo groot gevaar in,
omdat het evenzeer een aanslag op de werkelijkheid in haar totaliteit kan betekenen.
Deze laatste uitspraak brengt Feinberg direct bij het hoofdthema van zijn
beschouwing: de onderlinge verhouding van wetenschap en kunst. Weten-
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schap en kunst, schrijft hij - en zijn woorden klinken als een echo van wat we hierover
eerder bij Marcuse citeerden - begonnen in de middeleeuwen reeds uiteen te vallen
en dit proces van desintegratie heeft zich sindsdien steeds verder tot in onze tijd
doorgezet. ‘Deze breuk tussen de twee voornaamste sferen van de geestelijke
werkzaamheid van de mens, gedurende de laatste vijfhonderd jaar, was geweldig en
verpletterend’. En juist in onze tijd bestaat het gevaar, aldus schrijft Feinberg precies
zo als Marcuse, dat men ‘de betekenis van de wetenschap hyperboliseert en zich van
de kunst afwendt of haar verlaagt tot niets meer dan een randversiering van het leven’.
Kunst en wetenschap nu, die zich van elkaar geïsoleerd hebben en als het ware een
sectarisch bestaan zijn gaan leiden, behoren volgens Feinberg weer wederzijds aan
elkaar te participeren. Zij zullen elkaar weer moeten doordringen, dat wil zeggen:
niet zomaar gelijktijdig naast elkaar bestaan in een soort vreedzame coëxistentie
waarbij men elkaars terrein ontziet, maar moeten trachten tot een werkelijke synthese
te komen, die zal bestaan in een totale wederzijdse integratie, een soort
eenheid-op-hoger-niveau. Het zal ook alleen deze synthese zijn, besluit Feinberg,
die de poorten zal openen tot die kwalitatieve kennistoename die hij hierboven
noodzakelijk noemde voor de toekomst.24
Dit alles wordt op een bijzonder boeiende wijze uitgediept in de roman De theorie
der onwaarschijnlijkheid van Michail Antsjarow.25 De ik-figuur van deze roman
komt tot precies dezelfde conclusie als Feinberg en Marcuse. Vooral de woorden
van een van zijn vrienden, de kunstenaar Pamfilii, wijzen hem de weg: ‘Pamfilii
houdt de fysici over het algemeen niet voor mensen! Hij zegt, dat er een hele categorie
fysici is, die zich opsluiten in laboratoria, in ‘hokjes’, om zich daar te verbergen voor
de werkelijke levenproblemen, onder het mom juist met die problemen bezig te zijn.
Een ivoren torentje met air-conditioning. En dit manifesteert zich in het ontbreken
van grote wereldbeschouwelijke ideeën... De wetenschapsmens zegt wel, dat hij
nieuwe ideeën heeft. Maar dat zijn geen nieuwe ideeën. Het zijn slechts conclusies
uit oude ideeën. Een nieuwe grondgedachte kunt U niet voortbrengen’. ‘Al jullie
successen’ - hij spreekt tot de in het gezelschap aanwezige fysicus - ‘zijn slechts het
gevolg van oude voorraden. Dat is een proces dat langzaam uitdooft, zoals de echo
van in de jeugd gelezen boeken, gehoorde liederen en geziene filmbeelden langzaam
wegsterft. En omdat jullie ongeletterdheid op het stuk van de kunst zo principieel is,
zullen jullie met dit putten uit oude voorraden wel door moeten gaan tot jullie
pensioen.
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Omdat jullie over enige jaren als fysicus niet meer waard zult zijn dan de apparatuur
voor één enkele automatische lasser van draden...’.
Nu is het juist de kunst, meent Antsjarow, die het wezenlijk nieuwe wél kan
ontdekken. ‘De lyriek is een bijzondere wijze van denken’, laat hij Pamfilii zeggen.
‘Ze heeft een veel grotere capaciteit dan de lineaire, logische denkwijze. In de lyriek
wordt een beeld opgeroepen door een beeld; er ontstaat een totale voorstelling met
voorbijgaan van allerlei “derhalves”... Ben je er wel zo zeker van, Mitja, dat de
mensheid niet op het punt staat een kwalitatieve sprong te maken in de wijze zelf
van het denken?... De waarheid bereik je niet door “aanvullingen”. De waarheid, dat
is: de sprong. Dat is: de waarschijnlijkheid van het wonder’.
Vervolgens ontwikkelt Pamfilii de gedachte aan een mogelijke synthese tussen
kunst en wetenschap: ‘Uit de geschiedenis der wetenschappen is het bekend, dat vee!
ontdekkingen plotseling geschieden. En het is ook al lang bekend dat ontdekkingen
juist daar geschieden waar twee wetenschapsgebieden elkaar raken. Maar komt dan
bij jou niet de idee op van een mogelijke ontdekking op het punt waar wetenschap
en kunst samenkomen? Dan zouden dus fantasie en romantiek als het ware model
staan voor een dergelijke nieuwe denkwijze. En de kunst in haar geheel, die werkelijke
schokken in de geest en in de ziel veroorzaakt, zou dan een middel zijn om een
dergelijke (nieuwe) wijze van denken op te wekken!’
Zo komt de hoofdfiguur van Antsjarows roman tenslotte tot een verrassend nieuw
perspectief op het leven. Hij komt tot wat hij zijn ‘theorie der onwaarschijnlijkheid’
noemt. In deze benaming wil hij uitdrukken, dat dit nieuwe perspectief een werkelijke
breuk zal betekenen met wat Marcuse de verwetenschappelijking van het leven
noemde. Antsjarow verbindt dit echter met nog iets anders. Vanuit de synthese tussen
wetenschap en kunst, die hij in de toekomst verwacht, opent zich voor hem namelijk
tegelijk een oneindig toekomstperspectief. Zin en doel van de geschiedenis zullen
volgens hem binnen dit perspectief volkomen samenvallen met de heilsverwachtingen
van de afzonderlijke mens; met alles wat diens herontdekte innerlijk aan verlangen
en idealen kent. De aard van dit uiteindelijk doel acht hij echter nog zozeer verborgen,
dat hij het slechts zegt te kunnen vergelijken met de ‘geheimzinnige ster Betelgeuze’
die nog door niemand wordt opgemerkt. Hij weet alleen dat in dit einddoel alle
tegenspraak waarmee mens en mensheid in de geschiedenis te kampen hebben gehad,
geheel zal worden opgelost. De roman eindigt met de katharsis van de ik-figuur. De
wijze waarop Antsjarow dit beschrijft doet onwillekeurig denken aan bepaalde
passages in het oeuvre van Dostojewskij.
Indien men zou denken dat de door Antsjarow in zijn roman getekende visie
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op zichzelf staat, vergist men zich. Wat hier aan de orde komt ziet men, in
verschillende benaderingen uiteraard, in de huidige Sovjet-literatuur opvallend vaak
terugkeren. Steeds wordt daarbij dan gedacht aan iets als een dialectische synthese
tussen wetenschap en kunst, aan een daardoor veroorzaakte wezenlijke
perspectiefverandering, die heel onze visie op de werkelijkheid grondig zal wijzigen
en tegelijk de verloren waarden van de mens centraal zal stellen. Mens en wereld
worden, bevrijd uit het functionalisme waarin zij slechts als produktiefactor betekenis
hadden, herontdekt als wonder en mysterie en tegelijk geplaatst in een oneindig
toekomstperspectief met ongekende mogelijkheden. Soms denkt men binnen dit
oneindige perspectief zelfs aan de mogelijkheid van een overwinning op ruimte, tijd
en dood. Het is in dit verband interessant op te merken, dat een Sovjet-dichter die
bijzonder in dit thema geïnteresseerd is, erop wijst dat het niet de ‘idealistische’
bourgeois-filosofen en schrijvers uit het Westen zijn die de mens weer nieuwe hoop
schenken ten overstaan van de dood, maar paradoxaal genoeg juist de
‘materialistische’ schrijvers.26

Conclusie
Wanneer we hetgeen we hierboven behandelden trachten samen te vatten. komen
we tot de volgende benadering. Allereerst blijkt in de huidige Sovjet-literatuur
duidelijk onderkend te worden, dat het leefklimaat in Sovjet-Rusland inderdaad en
in hoge mate die trekken vertoont die Marcuse en anderen symptomatisch achten
voor de hoogindustriële samenleving. Daarnaast hebben we een aantal factoren bezien
die de conclusie schijnen te rechtvaardigen dat de literatuur in Rusland zeker niet tot
die onmacht verkommerd is waartoe Marcuse haar in het Westen vervallen ziet. Er
bleken drie oorzaken te zijn voor dit feit: een dogmatische partij-ideologie heeft
bepaalde gebieden van kunst en levensbeschouwing bewust verdrongen in plaats van
ingekapseld; de kunst en met name de literatuur is in Rusland altijd duidelijk
verbonden gebleven met het leven; in de literatuur leeft een sterk besef van historische
dynamiek. Deze drie factoren maken dat de literatuur in Sovjet-Rusland, in
tegenstelling tot de literatuur in het Westen, nog een sterke maatschappelijke kracht
betekent en dus reëlere kansen heeft om nieuwe perspectieven te openen.
We hebben verder gezien wat de alternatieven zijn die door de hedendaagse
Sovjet-literatuur worden aangereikt: herontdekking van de onherhaalbare waarde
van de menselijke persoon en van zijn verwaarloosde innerlijk; herontdekking van
het leven en van heel de werkelijkheid als iets dat zich niet vangen laat in een
positivistisch-wetenschappelijke benadering (de bevesti-

26

Lew Ozerow, in Literatoernaja Rossia 33, 12 aug. 1966.

Streven. Jaargang 23

77
ging van leven en wereld als mysterie); en tenslotte de herontdekking van het
oneindige (toekomst-)perspectief in directe samenhang met de eerder genoemde
punten.
Zeer kort samengevat: wat zich hier in de hedendaagse Sovjet-literatuur openbaart,
lijkt - in tegenstelling tot wat Marcuse eigenlijk aan alternatieven verwacht - een
duidelijke bevestiging van wat Dostojewskij schrijft in zijn Dagboek van een schrijver,
namelijk dat de mens ‘slechts kan streven naar iets dat oneindig groot is’ en dat dit
streven zich daarom altijd weer opnieuw zal openbaren, ondanks alle pogingen deze
gerichtheid te laten vervloeien in uitsluitend eindige doelstellingen. Dat dit wordt
herontdekt en verkondigd door een literatuur die nog niet is ingekapseld en ondanks
de beperkingen van een censuur nog altijd een zeer belangrijke maatschappelijke
kracht is, lijkt ons iets dat niet alleen voor Rusland zelf, maar evenzeer voor het
Westen van niet te onderschatten betekenis is.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Verenigde Staten
De nu levende mens is getuige geweest van een gebeurtenis waarvoor hij eigenlijk
geen woorden heeft en waarvan de belangrijkheid nauwelijks geschat kan worden
en moeilijk te overschatten is. Er werd dan ook slechts in cliché's gesproken en
geschreven over het feit dat voor het eerst een mens op de maan was geweest. Of
Neill Armstrong zelf nu sprak over een geweldige sprong voor de mensheid of
president Nixon het een immens feit noemde, niemand kan bij benadering aangeven
hoe groot de sprong is die de V.S. op 21 juli van dit jaar maakten toen eerst Armstrong
en kort daarop Aldrin op de maan aankwamen en daar twee uren bleven, terwijl
Collins om de maan bleef cirkelen om de terugkeer mogelijk te maken. Ook deze
terugkeer verliep gunstig en miljoenen mensen konden via rechtstreekse
televisie-uitzendingen getuige zijn van deze succesrijke maanreis. De prestigeslag
met de S.U. was door de V.S. gewonnen. Kort nadat president Nixon de terugkeer
der astronauten had bijgewoond, is hij vertrokken naar de vlootbasis der V.S. Goeam,
vanwaaruit hij in de geest van Apollo een rondreis begon door Z.O. Azië en naar
Roemenië. Er was slechts een week voor uitgetrokken en het ging dus een beetje in
de trant van: het is vandaag dinsdag, dus dat moet Djakarta zijn, maar ondanks alle
haast wist de president toch een bepaalde politieke gedragslijn uit te stippelen en te
volgen, die wel aangeduid wordt als de Goeam-doctrine, naar het eiland waar hij zijn
conceptie voor het eerst ten overstaan van de pers uiteenzette. In het kort komt deze
leer neer op het volgende: een nieuwe aanpassing van de Amerikaanse militaire
tactiek in Vietnam aan de ontwikkeling van de reeds lang en tot nu toe met nauwelijks
zichtbaar resultaat gevoerde vredesbesprekingen in Parijs; de Aziatische bondgenoten
verzekeren, dat de V.S. hun positie in Azië zullen handhaven, maar geen nieuw
Vietnam wensen; de Aziatische landen zullen in eerste instantie zichzelf moeten
helpen; Nixon wil plaatselijke initiatieven om te komen tot een systeem van collectieve
veiligheid in Z.O. Azië bevorderen en wil vooral graag weten in hoeverre de
Aziatische landen de supervisie willen uitoefenen bij verkiezingen in Vietnam en op
de naleving van een verhoopte wapenstilstand in dat land; militair zouden de V.S.
hun hulp in Azië willen verminderen, maar de economische bijstand zou sterk vergroot
moeten worden.
Ten aanzien van Communistisch China lijkt Nixon een poging te doen om te
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komen tot betere betrekkingen; tekenen hiervan zijn de vermindering van de
beperkingen op de handel met en het reizen naar het vasteland van China voor
Amerikaanse burgers en een niet-officiële uitlating over de mogelijkheid van de
erkenning van twee China's, n.l. Peking en Formosa.
Na de Philippijnen, waar men blij was met de verzekering dat de V.S. Azië niet
in de steek lieten en ook niet van zins waren de Aziatische landen als koloniën te
behandelen, bezocht hij als eerste president der V.S. Indonesië; hij beloofde hier
economische hulp en deed tot groot genoegen van de regering in Djakarta geen enkele
poging om de door generaal Soeharto herstelde neutraliteit te wijzigen. In Thailand
was het moeilijker; dit is een bondgenoot van de V.S., vecht mee in Vietnam en kent
talrijke Amerikaanse vliegbases binnen zijn grenzen. Velen in dit land vragen zich
af hoe zij dit kunnen verantwoorden bij een eventuele overwinning door N. Vietnam;
bovendien wordt het land geteisterd door communistische opstanden tegen de regering.
Nixon drong hier aan op binnenlandse hervormingen, maar verzekerde ook
nadrukkelijk dat de V.S. al hun verplichtingen zouden nakomen. Het eerste werd
kennelijk begrepen, zoals bleek uit het antwoord van de minister van buitenlandse
zaken van Thailand, die als voornaamste middel ter bestrijding van het communisme
de ontwikkeling van het land tot een zo groot mogelijk welvaart zag. Als het niet bij
woorden blijft en men niet alleen de materiële welvaart beoogt, kan men succes
hebben. De tweede uitlating van Nixon echter wekte bij senator Fulbright en anderen
de vrees dat hij hiermee te ver ging en gezien de situatie in Thailand de mogelijkheid
schiep - afwijkend van zijn eigen Goeam-doctrine - voor een tweede Vietnam. In
India juichte men het begin van een - zij het geringe - terugtrekking van Amerikaanse
troepen uit Vietnam toe, maar stond men sceptisch tegenover het idee van collectieve
veiligheid. Dit laatste gevoel was nog sterker in Pakistan, waar men bang was zo in
conflicten tussen grote mogendheden verwikkeld te raken.

Roemenië
Na zijn Aziatische tour ging president Nixon naar Roemenië, daarmee gevolg gevend
aan een reeds eerder gedane uitnodiging van president Ceaucescu. De aankondiging
van dit bezoek - het zou de eerste maal zijn dat een Amerikaanse president een
hoofdstad achter het ijzeren gordijn bezocht - deed heel wat stof opwaaien. In de
V.S. vroeg men zich af of het tactisch was, gezien het feit dat Boekarest en het
Kremlin om verschillende redenen met elkaar op gespannen voet stonden, dit bezoek
nu af te leggen. Het zou in Moskou kunnen worden opgevat als een indirecte steun
aan Boekarest of als een poging om de solidariteit van de socialistische staten te
ondermijnen door het aanwakkeren van het nationalisme en dit zou een Amerikaans
- Sovjetrussisch gesprek over toenadering ernstig bemoeilijken. Dat het Kremlin
gebelgd was op Boekarest bleek uit het niet doorgaan van een gepland bezoek van
Brezjnew, Kosygin en Podgorny aan Roemenië en het uitstellen van de ondertekening
van een nieuw Russisch - Roemeens vriendschapsverdrag. Een officiële verklaring
van Nixon,

Streven. Jaargang 23

80
dat het bezoek niet als een belediging van Moskou moest worden opgevat en ook
niet bedoeld was als een indirect bewijs van sympathie voor Peking in de weer
oplaaiende Chinees - Russische controverse, had niet het gewenste effect. De
ontvangst van Nixon in Boekarest was zowel van regeringszijde als van de kant van
de bevolking buitengewoon hartelijk, maar directe resultaten werden natuurlijk nog
niet bereikt. Ceaucescu stelde er vanzelfsprekend veel belang in om de
handelsbetrekkingen met de V.S. nog beter te maken en probeerde voor zijn land de
status van meestbegunstigde mogendheid te verwerven, zoals Polen en Joego-Slavië
deze reeds bezitten; maar hierover moet het Congres beslissen en dit is moeilijk
omdat Roemenië een belangrijke leverancier is voor N. Vietnam. Behalve over deze
laatste kwestie is er tussen de twee staatshoofden ook gesproken over het
Midden-Oosten - de V.S. trachtten Roemeense steun te krijgen voor het herstel van
de commissie van goede diensten tussen Israël en de Arabische staten - en over China,
waarover geen bijzonderheden bekend werden gemaakt.
In verband met dit bezoek moest het tiende congres van de Roemeense
communistische partij een paar dagen worden uitgesteld. Opnieuw bleek hier de
slechte verstandhouding met Moskou; Roemenië voelt niets voor een grotere
uitbreiding van de Comecon, maar wil integendeel zijn handelsbetrekkingen met het
Westen verbeteren, hetgeen ook wil zeggen: economisch en dus politiek minder
afhankelijk zijn van Rusland. Verder keerde Ceaucescu zich tegen inmenging van
een vreemde mogendheid in de binnenlandse zaken van een ander land, waarbij hij
de Brezjnew-doctrine niet noemde, maar wel bedoelde. Het antwoord hierop kwam
niet van Brezjnew, die verstek had laten gaan, maar van een partij-secretaris van
lagere orde, Katushew: pogingen om nauwere relaties met het Westen te onderhouden
drijven een wig in de socialistische eenheid; na deze scherpe inleiding volgde een
verdediging van de leer der beperkte souvereiniteit der socialistische staten en maakte
hij duidelijk dat de S.U. elders in Oost-Europa hetzelfde zou doen als in
Tsjecho-Slowakije het vorige jaar.
Tot nu toe heeft Moskou nog niet veel ondernomen tegen Roemenië's onafhankelijke
buitenlandse politiek. Mogelijk is dit te verklaren door het feit dat de communistische
partij o.l.v. Ceaucescu het land volledig onder controle heeft. Blijft dit zo, dan gaat
Moskou misschien niet verder dan woorden; maar kan het er op rekenen dat er geen
verandering komt? Hangt het bezoek van Gromyko begin september aan Joego-Slavië
hiermee samen? Bestaat er in Moskou een groeiende angst voor een herleving van
de kleine Entente Joego-Slavië en Roemenië? Of wil Moskou i.v.m. de conflicten
aan de Chinees-Russische grens zich de steun van Tito verzekeren? Om tactische
redenen vermeed Gromyko te spreken over hete hangijzers als Tsjecho-Slowakije,
Brezjnew-doctrine en Roemenië, maar hij wenste ook niet de verklaringen van 1955
en 1956 te herhalen, waarbij Kroesjtsjow aan Tito een eigen weg naar het socialisme
toestand. En dit laatste is niet bijzonder geschikt om de Joego-Slaven gerust te stellen
en hen weer aan de kant van Rusland te brengen.
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West-Irian
In het op 15 augustus 1962 tussen Nederland en Indonesië onder bemiddeling van
de V.N. gesloten akkoord was o.a. bepaald, dat Indonesië ‘met de hulp en deelneming
van de V.N.-vertegenwoordiger en zijn staf’ regelingen zou treffen voor een vrije
keuze door de bevolking over de toekomst van het land; deze keuze zou plaats hebben
voor het einde van 1969. Naarmate de periode der beslissing naderde, hoorde men
in Nederland kritische geluiden over de vrijheid van de keuze. Niet vreemd als men
de Indonesische president Soeharto, hoort verklaren, dat het verraad zou zijn aan
Indonesië als de West-Iranese bevolking zou besluiten geen deel van Indonesië te
willen zijn. Of wanneer men hoort, dat het principe ‘één man één stem’ om
verschillende genoemde en ‘andere’ redenen niet kan worden toegepast. Djakarta
besloot tot de vorming van acht raadgevende vergaderingen (voor elk regentschap
een); een beslissing zou moeten vallen volgens het moesjawarah-stelsel, d.w.z. dat
er na beraadslaging niet gestemd wordt maar men moet komen tot een
gemeenschappelijke mening, zodat er niet van een minderheid kan worden gesproken.
Verder gaf de Indonesische regering als haar oordeel, dat na een voor Indonesië
gunstige beslissing W. Irian een ruime mate van lokale autonomie zou krijgen.
Tijdens de voorbereidingen was er al sprake van verzet onder de bevolking en
Djakarta vond in de ‘overdreven’ berichtgeving een motief om buitenlandse
functionarissen en journalisten de toegang tot W. Irian te ontzeggen. Verder was de
speciale vertegenwoordiger van Oe Thant, de Boliviaan Ortiz-Sanz, van opvatting,
dat het niet tot zijn bevoegdheden hoorde een oordeel uit te spreken over het al of
niet democratische van de gevolgde methode of de uitvoering ervan.
De verkiezingen van de leden der acht raadgevende vergaderingen had voor het
overgrote deel plaats gehad vóór de vertegenwoordigers der V.N. ter plaatse waren;
de meeste leden zouden helemaal niet gekozen zijn, maar benoemd. Volgens de
V.N.-waarnemers waren zij niet tijdig op de hoogte gesteld van het tijdstip der
verkiezingen. Zij konden zodoende slechts de verkiezing bijwonen van 1/10 van de
afgevaardigden, waarbij echter bleek, dat men vergeten was een tolk mee te nemen
en men moest afgaan op mededelingen van een Engelssprekende Indonesische
ambtenaar.
De houding van den Haag in deze kwestie? Minister Luns meende, dat de
persberichten die ongunstig waren voor de Indonesische regering, sterk overdreven
waren, maar hij was zo eerlijk toe te geven, niet in staat te zijn enige bewering welke dan ook - op waarheid te toetsen; wel wees hij er op dat missie en zending een
gunstiger beeld meldden, maar hij vroeg zich niet in het openbaar af of hiervoor niet
een verklaring te vinden was. Veertien dagen later bleek de regering toch wel
‘bezorgd’ te zijn n.a.v. persberichten over de ontwikkelingen en bracht zij deze
bezorgdheid zelfs ter kennis van de V.N. en de Indonesische regering. Voor den
Haag was hiermee de kous af.
Volgens de verwachtingen, beter volgens de plannen, spraken de ruim 1000
kiesmannen namens de ruim 800.000 stemgerechtigden zich unaniem uit voor

Streven. Jaargang 23

82
de aansluiting bij Indonesië, waarmee een eind kwam aan een triest hoofdstuk uit de
geschiedenis van Nederland en de Verenigde Naties.

Vietnam
Begin september kwamen berichten over ernstige ziekte van de president van N.
Vietnam, Ho Tsji Minh. Kort daarop volgde de mededeling van zijn overlijden. N.
Vietnam kondigde een driedaagse wapenstilstand af; de V.S. wensten deze - ook in
de hoop dat de periode verlengd zou kunnen worden - te eerbiedigen, maar de Z.
Vietnamese regering bracht niet voldoende respect voor een tegenstander of niet
voldoende diplomatiek inzicht op om het wapenstilstandsaanbod te aanvaarden. Dat
Saigon - waarschijnlijk onder extra zware druk van Washington - het te laat toch
deed, doet niets af aan het schandaal en aan het feit dat Saigon meent zelfs op deze
manier ook maar de geringste kans op verbetering van de onderlinge verstandhouding
te moeten ondergraven. Hetgeen nog lukt ook!
11-9-'69 J. Oomes
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Forum
Werknota over de structuur van de plaatselijke kerkgemeenschap
Op initiatief van het parochie-beraad van de Nicolaasparochie te Odijk heeft een
structuurcommissie een werknota1 opgesteld over de structuur van de plaatselijke
kerkgemeenschap. Hiermee heeft deze commissie haar opdracht om een structuur
voor het parochieberaad te ontwerpen, en de bevoegdheid en verantwoordelijkheid
ervan te omschrijven, op een gelukkige wijze verbreed en verdiept. Tegen de
achtergrond van een bezinning op de wereld van vandaag, het geloven vandaag en
de kerk vandaag worden in de nota drie punten aan de orde gesteld:
1. De plaats en de functie van de kerkgemeenschap worden gezien in de toerusting
tot een geloven, dat een concreet ja-zeggen betekent op Gods uitnodiging om heel
de schepping op heilsorde te brengen. ‘Zij drijft tot engagement in de wereld, zij
vermaant en bemoedigt, inspireert en corrigeert haar leden om in de wereld actief te
handelen in de richting van sjaloom’ (p. 6).
2. De structuur van de plaatselijke kerkgemeenschap moet worden gezien in functie
van het evangelisch leven in en met de concrete werkelijkheid. T.a.v. de liturgie
betekent dit, dat zij diakonaal moet zijn, in de zin van voor en door de gemeenschap,
en in de zin van dienst naar buiten. T.a.v. het ambt heeft dit tot gevolg, dat het door
de gemeenteals-geheel wordt gedragen en gerealiseerd, en dat hierbinnen pas het
bijzondere ambt van de pastor functioneert.
3. Tegen deze achtergrond wordt voor de plaatselijke kerkgemeenschap een
structuur-ontwerp gegeven dat er als volgt uitziet: de plaatselijke kerkgemeenschap
wordt bestuurd door een uit haar midden voortgekomen parochieraad; deze raad
komt tot stand volgens een democratische procedure; de pastor wordt benoemd door
de raad, die een arbeidscontract opstelt; de raad wordt voorgezeten door de pastor;
de raad neemt haar beslissingen zoveel mogelijk op basis van overeenstemming,
hetgeen betekent, dat zij zo min mogelijk stemt. Heel de structuur moet ruimte geven
aan het vrije charisma en de profetie.
Deze korte samenvatting doet onrecht aan de gehele inhoud van de nota. De werknota
is nl. naar inhoud een goed en vooral een inspirerend stuk werk, waarin duidelijk
gestalte wordt gegeven aan het algemeen priesterschap. De auteurs hebben zich
gelukkig niet laten verleiden tot het opstellen van spelregels, die het goed functioneren
van een parochieraad zouden moeten garanderen, maar de parochieraad geplaatst
binnen en benaderd vanuit de plaats en functie van de plaatselijke kerkgemeenschap.
Menig pastoor die liever concrete richtlijnen heeft, zal daarom zeker teleurgesteld

1

Werknota over de struktuur van de plaatselijke kerkgemeenschap, samengesteld op verzoek
van de pastoor en het parochieberaad van de Sint Nicolaas-parochie te Odijk, en aangeboden
ter gelegenheid van de eerste lustrumviering van deze parochie, september 1969.
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worden in deze nota. Maar de ervaring heeft wel geleerd, dat een parochieraad niet
staande blijft door spelregels, maar alleen kan functioneren vanuit een levend besef
wat het is en vraagt kerkgemeenschap te zijn in deze wereld, wat geloven concreet
inhoudt als werkwoord. Het is de grote verdienste van de werknota, dat daarover op
een inspirerende, verstaanbare en concrete wijze wordt gesproken, zodat hierdoor
een vaste ondergrond en stimulerende achtergrond voor de parochieraad wordt
geschapen. Wel wordt hierdoor duidelijk, dat dit alles een levend geloof veronderstelt,
een levendig functioneren van de kerkgemeenschap, hetgeen grote eisen zal stellen
aan de toerusting tot het geloofswerk.
N.a.v. deze toerusting zou ik graag enkele met elkaar samenhangende kritische
kanttekeningen willen maken bij de werknota. Deze kanttekeningen willen de waarde
van de nota niet verkleinen, maar willen juist een bijdrage zijn tot vergroting en
verdieping van de grote waarde van deze nota; dit is ook mogelijk, omdat de aanzetten
ertoe duidelijk in de werknota aanwezig zijn, of geschapen zouden kunnen worden,
als bepaalde teksten duidelijker werden geformuleerd.
Wanneer gezegd wordt, dat de kerkgemeenschap in haar liturgie inspireert en
corrigeert om actief te handelen in de richting van sjaloom, kan men zich de vraag
stellen wat dit concreet inhoudt: wat wordt er dan gezegd, hoe wordt het gezegd?
Zal dan bv. de politicus zondags hetzelfde horen over bv. ontwikkelingshulp als in
de week van politieke partijen of geëngageerde groepen? In de nota ligt het
hoofdaccent op de dienst aan de wereld: de eigenlijke taak van de kerk ligt op seculier
terrein (p. 19). Maar is dit niet slechts één kant van haar taak? Staat de kerk als kerk
niet juist in dienst van de relatie, de dialoog tussen wereld en woord Gods, en wordt
de zin van de kerk niet twijfelachtig als deze dialoog verbroken wordt? Christenen
kunnen zich geheel wijden aan de daadwerkelijke dienst aan de wereld, zonder erin
te slagen een relatie zichtbaar te maken met het evangelie, met Jesus Christus. De
taak die deze christenen op zich nemen is dan uitermate zinvol, zeer relevant, alleen
rijst de vraag, waarom men christen zou moeten zijn, in het evangelie zou moeten
geloven, om in deze dienst te participeren. Dit is een zeer actuele vraag, die haar
achtergronden heeft. De zinvolheid van de kerk, van de liturgie, en ook van het ambt
komt dan in discussie, juist omdat de dialoog is verbroken, een dialoog die eveneens
wordt verbroken wanneer alleen maar de grote bijbelse themata worden herhaald,
zonder dat ze relevant worden gemaakt voor deze tijd noch omgezet worden in de
daad. Kerk-zijn betekent juist, dat men de vraag naar de zin van de mens en de vraag
‘wie is Jesus Christus, wat betekent zijn evangelie?’ met elkaar in verband brengt
en vandaaruit handelt. En ligt dan niet juist hierin het inspirerende, het bemoedigende,
niet alleen maar in het waartoe, maar juist in het vanwaaruit en het waarom, staande
in de belofte? Hoewel verschillende teksten in de nota wel in deze richting (kunnen)
wijzen, lijkt mij dit aspect teveel onderbelicht door het grote accent op de dienst aan
de wereld, en dit kan dan in feite gaan werken ten koste van de zo noodzakelijke
inspiratie en bemoediging tot het geloofswerk.
Een tweede kritische kanttekening betreft de functie van het bijzondere ambt van de
pastor. Dit wordt omschreven als verzoenend, gemeenschappelijkheid en eenheid
bewerkend (p. 7). Dit lijkt mij wat vlak geformuleerd. Is het niet de eigen taak en
roeping van het ambt van de pastor het leven, de inspiratie erin te houden, te zorgen
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dat de kerkgemeenschap zich blijft oriënteren op datgene waarom ze bedoelt samen
te komen: het evangelie in dienst van menselijk welzijn, van God zelf. Gaat in de
nota het ambt van de pastor niet teveel op in de groep, en komt niet te weinig tot
uiting het bijbels gegeven van de zending, de opdracht t.a.v. de verkondiging van
het evangelie als vóórgegeven, als gave Gods? De pastor zal hand en mond moeten
zijn van de kerkgemeenschap waarvan hij het geloof deelt en
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onder woorden mag brengen. Maar er zijn momenten - de geschiedenis bewijst dat
-, dat zelfs de kostbaarste waarden van het evangelie door een bepaalde groep buiten
werking worden gesteld. De pastor zal zich dan als een profeet moeten opstellen
dwars tegen hetgeen de gemeente als waarde meent te moeten beleven. Ook kunnen
er momenten zijn, dat het niet de ambtsdrager is die de kerkgemeenschap tot de orde
roept, maar dat het de plaatselijke kerkgemeenschap is die de ambtsdrager tot de
orde, tot het evangelie dient te roepen.
Een derde kritische kanttekening betreft het m.i. te plaatselijke karakter van de
plaatselijke kerkgemeenschap in deze nota. Dit kan ten koste gaan van de waarachtige
inspiratie en toerusting. De daartoe noodzakelijke band wordt niet voldoende
gemanifesteerd door alleen de aanwezigheid van de ambtsdragers van de andere
kerkgemeenschappen bij de bevestiging van de eigen pastor (p. 9). Trouwens, het
accent op de aanwezigheid van alleen de pastores-ambtsdragers is een grote
inconsequentie t.a.v. de gehele benadering in deze nota. Alleen in voortdurend contact
met andere plaatselijke kerkgemeenschappen, die op hun plaats en op hun wijze
proberen geloofswerk te verrichten in dialoog met het evangelie, kan de plaatselijke
kerkgemeenschap beschermd worden tegen zelfgenoegzaamheid of blindheid voor
vervreemding van het evangelie. Binnen dit geheel lijkt juist de pastor geroepen en
bestemd om heel duidelijke en heel bijzondere zorg te dragen voor de verbondenheid
van de ene christelijke groep met alle andere, verspreid over de gehele wereld,
verspreid door alle tijden.
Het is zeer de moeite waard de werknota over de structuur van de plaatselijke
kerkgemeenschap te bestuderen, en het is te hopen, dat op vele plaatsen er gestalte
aan gegeven zal worden. De werknota is te verkrijgen bij het secretariaat van de
structuurcommissie, Weth. Hollaan 25 in Odijk.
B.A.M. Peters

Marx en de pers
Het is een bekend feit dat de hervorming in Tsjechoslowakije waar de Sovjet-regering
het sterkste bezwaar tegen had, het gedeeltelijke herstel van de persvrijheid was. De
vaak zeer grote hervormingen in andere Oostblok-staten laat men ondanks de nieuwe
leer van de gedeeltelijke souvereiniteit rustig gaan, zolang de pers daar over zwijgt.
In Stimmen der Zeit (mei 1969, pp. 330-343) analyseert H. Koschwitz, uitgaande
van de toestand in China, de houding die de socialistische leiders in de loop van de
jaren tegenover de vrijheid van meningsuiting, met name wat de pers betreft, hebben
ingenomen. Op het ogenblik wordt zowel in China als in de Sovjet-unie de pers in
de eerste plaats gezien als een middel in de klassestrijd. Uit dit artikel blijkt dat deze
opvatting teruggaat op Lenin. Deze zag in zijn tijd in de persvrijheid een werktuig
in handen van de wereldbourgeoisie. Persvrijheid in de nieuwe staat betekent voor
hem dan het bevrijden van de pers van het juk van het kapitaal. Een sterke kritiek
op de afhankelijkheid van de pers van het advertentie-kapitaal en daarmee van het
bedrijfsleven vindt men ook al bij F. Lassalle. Hoewel het in hun tijd nog niet
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voorgekomen was dat men, zoals nu de bedoeling is van de Belgische hoogleraar
Elvinger, de hele wetenschap van de reclame inzette voor de verdediging van het
kapitalistische systeem. De schrijver had daaraan dan nog kunnen toevoegen dat ook
Ruge, de grondlegger van het links-hegelianisme, aan wie Marx in zijn denken veel
te danken heeft, er op wees dat in zijn tijd de berichtgeving in de pers niet alleen
door de censuur, maar ook door de financiering van de pers werd vervalst. Maar al
deze socialisten van het eerste uur, Lassalle en Kautsky en zelfs Marx, verdedigen
de persvrijheid op alle mogelijke wijzen. In het genoemde artikel worden talrijke
voorbeelden aangehaald van artikelen van Marx waarin hij de persvrijheid heftig
verdedigt.
Men moet zich echter afvragen of dit principiële artikelen zijn, of dat ze alleen
van tactische aard zijn. Dat wil zeggen, de vraag doet zich voor of deze verde-
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diging van de persvrijheid werkelijk wel past in het systeem van Marx. Men moet
bedenken dat al deze filosofen uit het eind van de achttiende en het begin van de
negentiende eeuw voor hun eigen werk belang hadden bij een vrije meningsuiting.
Kant kreeg in 1794 een koninklijke waarschuwing, omdat zijn leer hoofdwaarheden
van het christendom aan zou tasten. Hegel zelf kreeg geen moeilijkheden, maar het
duurde na zijn dood tien jaar, omdat men geen Hegeliaan benoemen wilde, voor zijn
leerstoel weer bezet werd. Maar de volgende generatie denkers had er nog veel meer
belang bij. Ruge, Marx, Feuerbach, maar ook Schopenhauer en Bauer leefden feitelijk
als free-lance journalisten. Zij ondervonden de censuur aan den lijve. Ruge's Deutsche
Jahrbücher en Marx's Neue Rheinische Zeitung werden verboden. De uitlatingen
van Marx over de persvrijheid houden bijna alle met dit probleem verband.
Men kan echter niet ontkomen aan de indruk dat Marx theoretisch het vraagstuk
van de persvrijheid niet aangekund heeft, of het misschien om tactische redenen niet
aangedurfd heeft. Het is bijvoorbeeld zeer merkwaardig dat zijn kritiek op de
rechtsfilosofie van Hegel, een van de meest doorwrochte werken van Marx, dat hij
echter nooit geheel beëindigde, net wordt afgebroken bij par. 310. In het werk van
Hegel begint onmiddellijk daarna de beschouwing over de openbare mening en de
persvrijheid. In dat verband is het trouwens ook merkwaardig dat Marx wel de
hoofdzaak uit par. 270 behandelt, maar niet het toevoegsel aan die paragraaf, waarin
de godsdienstvrijheid wordt behandeld. Nu verdedigt Hegel in par. 317 de vrije
meningsuiting en daarmee de persvrijheid met het motief dat het volk niet te bedriegen
is voor wat betreft de wezenlijke grondslagen van zijn bestaan. Hegels leerling, de
rechts-hegeliaan Rosenkrantz, gaat nog verder doordat hij stelt dat de pers het
zelfbewustzijn van de mens bevordert, waardoor dan de rechten van de mens
verwezenlijkt worden.
Met deze motiveringen kan Marx het niet eens geweest zijn. Volgens hem immers
heeft de mens, in ieder geval onder de kapitalistische produktieverhoudingen, een
verkeerd bewustzijn van de werkelijkheid. Maar ook zijn uitingen over die
werkelijkheid worden bepaald door dat valse bewustzijn. De mens zelf en dus zijn
uitingen zijn het resultaat van de maatschappelijke verhoudingen. In een kapitalistische
maatschappij kan dus in de pers niets anders tot uiting komen dan de daar bestaande
verhoudingen, maar dan zoals men zich die, in het vervalste bewustzijn, ten onrechte
denkt. Slechts door de klassestrijd kunnen niet alleen deze maatschappelijke
verhoudingen worden opgeheven, maar - en daar gaat het om - wordt ook dat valse
bewustzijn opgeheven. In de geest van Marx geredeneerd kan de persvrijheid dus
niets bijdragen tot het einddoel, de vermenselijking van de mens, dat wil zeggen het
scheppen van een adequate overeenstemming tussen het menselijke bewustzijn en
de werkelijkheid.
Anders dan de schrijver van het genoemde artikel meen ik dus, dat Marx het met
de nu in het Oostblok op dit punt bestaande praktijk eens zou zijn geweest. Men moet
daarbij echter bedenken dat dit alleen zou gelden zolang de klassestrijd nog gaande
is, omdat alleen zolang de maatschappelijke verhoudingen nog zo zijn dat het valse
bewustzijn optreedt. Hoe het in de klasseloze maatschappij zal zijn, is principieel
nog niet te zeggen, omdat het dan bestaande bewustzijn voor ons ondenkbaar is. Was
dat immers wel denkbaar, dan waren wij het ons bewust. De door de schrijver
aangehaalde passage uit een Chinees geschrift, waarin wordt gesteld dat de
journalistiek in dienst staat van de klassestrijd, bevestigt nog eens dat men in China
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van mening is dat die strijd nog bestaat en dat dus de periode van de klasseloze of
communistische maatschappij nog niet is aangebroken. In Rusland en andere
Oostblokstaten waar men het over onze socialistische staat heeft en soms officieel
het einde van de dictatuur van het proletariaat, de laatste fase van de klassestrijd,
heeft afgekondigd, is dan natuurlijk theoretisch voor een dergelijke houding tegenover
de journalistiek geen plaats.
C.B.

Streven. Jaargang 23

87

De Chinese revolutie
In een kort artikel in Choisir, juni 1969, toont Yves Raguin aan dat de revolutie in
China een werkelijke revolutie was die China veranderde, maar waarin ondanks dat
het traditionele China wezenlijk opnieuw opstond. De populariteit van de revolutie
gaat voor een belangrijk deel ook daarop terug. Ook nu wordt de gewone man nog
geregeerd zoals altijd door een autoriteit die ver weg is, maar waarvan de grote man
nu, in tegenstelling tot de keizer, door de propaganda in het volle licht wordt gesteld.
Daarbij sluit men zich dan bewust af van de buitenwereld, met een goed geweten,
voorzover de buitenwereld China wil isoleren, om werkelijk Chinees in zijn revolutie
te blijven. Men kan dan rustig in isolatie komen tot een eenwording van de principes
en methoden van die revolutie. Iets dergelijks is al herhaaldelijk eerder in de
geschiedenis van dit land voorgekomen.
Een verschil is er echter met het oude China: men wil in miljoenen rode boekjes
zijn nieuwe cultuur over de hele wereld verspreiden. Binnenlands vindt er een
indoctrinatie plaats die volkomen volgens het traditionele patroon plaatsvindt. Hooguit
probeert men het nu sneller als bij het confusiaanse systeem. Dit systeem heeft al
meegebracht dat de Chinees gewoon is te leven in een ingewikkeld stelsel van sociale
relaties, maar ook dat hij geleerd heeft daarin zijn persoonlijke vrijheid te bewaren.
De schrijver neemt aan dat dit laatste meebrengt dat de grote meerderheid van de
bevolking zich kan onderwerpen aan het regiem zonder het werkelijk te accepteren.
Maar, zo besluit hij, Mao Tse-tung heeft verklaard dat het voldoende is als tien
procent van het volk dat wel doet.

Kardinalen
In Etudes, juni 1969, behandelt Joseph Lecler de geschiedenis van de
kardinaalsfunctie. Oorspronkelijk, zo toont hij aan, betekent incardinatus niets anders,
in het kerkelijk spraakgebruik, dan dat de functionaris waarvan dat wordt gezegd,
een andere functie dan zijn gewone moet bekleden. Dat werd dus ook gezegd van
de personen van elders die belast waren met de zielzorg in de romeinse voorsteden.
Omstreeks de elfde eeuw gaan deze personen nu een college vormen, dat min of
meer de traditionele synodes van het bisdom Rome gaat vervangen. Op grond daarvan
gaat men dit nieuwe college dan vergelijken met de antieke senaat, waarbij men zich
de synode dacht als de volksvergadering. Als deze senaat nu de pauskeuze in handen
krijgt, gaat men haar zien als een essentieel lichaam in de kerk. Zelfs noemt men dit
heilige college dan deel van het lichaam van de paus. Men vergelijkt hen met
opvolgers van de apostelen. De bisschoppen worden dan vergeleken met de apostelen
na de hemelvaart, verspreid over de hele aarde en de leden van dit college met de
apostelen voor die tijd, rondom Christus. Deze leer wordt voor het eerst ontwikkeld
door Agostino Trionfo in 1328. Tijdens en na de contra-reformatie verliezen de
kardinalen sterk hun collegiale karakter. Het consistorie wordt van een vergadering
een plechtigheid. De Kardinalen worden ieder voor zich raadgevers van de paus.
Vanaf 1542, als het Heilig Officie wordt gevormd, worden de kardinalen dan ook
vooral departementshoofden. Pas de laatste tijd worden de kardinalen, vooral door
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het internationaal worden van het college, wat St. Bernardus al heeft bepleit, weer
meer een kerkelijke senaat.
C.B.

Pil voor vissen
Gevonden in een New-Yorkse supermarkt: een prachtig voorbeeld van het kunstmatige
Amerikaanse leven. Enig redmiddel voor siervissen: de anti-chloor pil. Twaalf stuks
voor 29 dollarcent. De omschrijving op de verpakking laat aan duidelijkheid niets
te wensen over: ‘Most public water supplies contain chlorine. It is necessary to
neutralize all of the free chlorine before fish can be safely put into tap water’. Iets
voor de Rijn?
P.M.
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Nederlands ‘teken’ voor Expo '70
Het door Wim Crouwel (Total Design. Amsterdam) ontworpen embleem voor het
Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling te Osaka is ontstaan uit het
gegeven ‘water’ als het meest bepalende element voor Nederland. De vormgeving,
gebaseerd op een eenvoudige cirkelconstructie, heeft een duidelijke verwantschap
met die van het gebouw.

Het teken zal, waar mogelijk, in oranjerood worden toegepast; verder in zwart, wit
of metaalkleur.

Belettering
Aan het gebouw zal de naam Nederland met daarbij de vertalingen in Japans (zie
illustratie) en Engels worden aange-

bracht. Dit zal op de vier zijden van het gebouw op een prominente plaats gebeuren.
De letters zijn uitgevoerd in het zogenaamde Katakana, een fonetisch Japans schrift.

Beeldende kunst in Nederland
Expo (1)
Begin augustus werd bekend dat door moeilijkheden met de airconditioning
(onverwachte schadepost ca 3 ton) de door de Stichting Wereldtentoonstelling Osaka
1970 aan vier beeldende kunstenaars opgedragen schetsontwerpen voor een object
niet zullen worden uitgevoerd. Mr. Cals, verantwoordelijk voor het Nederlands
paviljoen in Japan, liet dit persoonlijk weten aan Wim Schippers, Frans Peeters, Ray
Staakman en Marinus van der Boezem. Bij afwezigheid van mr. Cals ging ontwerper
Wim Crouwel, hoofd van het vormgevingsteam, in op de gerezen kritiek (o.a. in het
VARA televisieprogramma ‘Zo maar een zomeravond’). Hij beloofde dat tijdens de
persconferentie van 4 september alle feiten op tafel zouden komen en dat ondertussen
toch nog naar een oplossing zou worden gezocht. Vlak voor de persconferentie
schreven 23 direct bij de beeldende kunst betrokken Nederlanders een open brief
aan mr. Cals, waarin zij uiting gaven aan hun ongerustheid over dit (zoveelste)
beknibbelen op kunst. Zij stelden onder meer dat de schijn is gewekt dat de opdrachten
aan beeldende kunstenaars niet behandeld zijn als een volwassen en zakelijk onderdeel
van het Osaka-project. ‘Na uitvoerig overleg zijn er uwerzijds aan enige kunstenaars
schetsopdrachten gegeven, waarvan de realisering voor vier van hen op een gegeven
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moment ernstig in gevaar was of thans nog is; hoewel in een schrijven uwerzijds
hiervoor nog een kleine opening werd gelaten. Dit wekt de indruk dat de beeldende
kunst door u en uw medewerkers behandeld is als een aanhangsel, waarmee nogal
willekeurig gehandeld kan worden’. Wanneer schetsopdrachten worden gegeven,
dan moet ook een grote mate van zekerheid aanwezig zijn voor de mogelijkheid van
realisering, anders dienen zij achterwege te blijven. Zijn ze eenmaal gegeven, dan
dienen voor de beoordeling artistieke en geen budgettaire argumenten de doorslag
te geven bij de beslissing over de realisatie. Men heeft, aldus de brief, opnieuw de
procedure gevolgd waarbij eerst een gebouw wordt gecreëerd, dat daarna met
beeldende kunst wordt gevuld, in plaats van een conceptie te maken waarin de
beeldende kunst van meet af aan (ook in de budgettering) is betrokken. De brief werd
o.a. ondertekend door drs. W.A.L. Beeren (hoofd-conservator Stedelijk Museum,
Amsterdam), drs. H.J.A.M. van Haaren (hoofd esthetische dienst PTT), drs. H.L.
Swart (directeur Nederlandse Kunst-
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stichting) en mr. E.L.L. de Wilde (directeur Stedelijk Museum).
Mr. Cals reageerde geïrriteerd: ‘Dit vind ik bepaald te ver gaan. Ik erger me er
een beetje aan dat men het doet voorkomen alsof ik, met mijn verleden, een kunstenaar
als iets bijkomstigs zou beschouwen’. Hij betoogde verder dat de schetsontwerpen
(honorarium f 1500) een opdracht op zichzelf waren.
In de op de persconferentie uitgereikte stukken wordt met geen woord op de kwestie
ingegaan.

Expo (2)
Sommige kunstwerken staan buiten het strijdgewoel, omdat de kosten ingecalculeerd
zijn in het budget voor de inrichting en grafische vormgeving van het paviljoen.
Zo ontwierp Peter Struycken een tweetal overgangsruimten, rustpunten met
gepolijst aluminium vlakken op vloer, wanden en plafond. Enkele vlakken komen
als cilinder uit de vloer en dienen tot zitplaats. Woody van Amen ontwikkelde een
object dat temidden van de informatie-automaten komt te staan. Het wijkt alleen af
door z'n hemelsblauwe kleur. Wie op de knop drukt, krijgt als welkome verfrissing
een stoot ijskoude geparfumeerde lucht toegespoten. Tegelijkertijd flitst onderin het
apparaat een grote ijsplaat in neonkleuren aan.

Expo (3)
Voor de vijver buiten het paviljoen ontwierp Marinus van der Boezem dit object:
een enorme op de bodem geplakte foto van een woedende Noordzee met het daarbij
behorende, door luidsprekers versterkte, geluid. In plaats daarvan zullen straks 1200
klompen in de vijver dobberen, versierd met Nederlandse of Japanse vlaggetjes.
Boven de vijver komt (alsnog?) een object van Frans Peeters.
Als dekmantel komt er hier en daar wat gehuurde kunst (Tajiri) en zullen er enkele
moderne schilderijen worden opgehangen in de officiële ontvangstzaal. Daar wordt
ook een vitrine met modern edelsmeedwerk geplaatst, alsmede het onmisbare beeld
van Hare Majesteit door Charlotte van Pallandt.

Kunststoffen
Met subsidie van CRM worden dit najaar door het kunststoffen- en rubber-instituut
TNO te Delft vijf cursussen georganiseerd waarop geïnteresseerde kunstenaars kennis
en ervaring kunnen opdoen in het verwerken en toepassen van kunststoffen. De
cursussen zijn volgeboekt.

Kunstkubussen
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Op drukke punten in Den Haag heeft de Jacob Maris Stichting (voorlopig vier)
kunstkubussen geplaatst - aluminiumkleurige vlakken van een meter bij een meter,
draaibaar geplaatst op een 80 cm hoog sokkeltje. Er worden drie kunstwerken op
aangebracht (zeefdruk). die na 2 à 3 maanden worden vervangen door andere. De
eerste bijdragen zijn van de Haagse schilders Pat Andrea, Willem Hussem en Gerard
Verdijk. Van hun werk worden zestig drukken op papier gemaakt. Veertig ervan
gaan naar scholen.
Het oorspronkelijke plan kunst aan te brengen op de zijkanten van de trams vond
wegens de hoge kosten geen doorgang (in New York is aan Peter Max gratis ruimte
op de stadsbussen ter beschikking gesteld, in Engeland worden op schuttingen en
plakplaatsen gratis kunstwerken - zeefdruk - geplakt tussen commerciële affiches).
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Ott, Ludwig - Das Weihesakrament. - Herder, Freiburg i.B., 1969, 184 pp., DM.
56,-.

John A.T. Robinson
God alles in alles
(Carillon), W. ten Have, Amsterdam, 1968, 160 pp., f 7,50.
Reeds eerder is het Engelse origineel van dit boekje, ‘Exploration into God’ uitvoerig
besproken (Streven, 21/1, dec. 1967, p. 303). Het bevat een aanzienlijk verdiepte en
sterker gedocumenteerde verheldering inzake de stellingname van de bisschop van
Woolwich in de huidige Godsproblematiek, die eigenlijk niemand die zich voor zijn
‘Honest to God’ geïnteresseerd heeft, ongelezen mag laten. Daarom is het goed dat
deze Nederlandse bewerking verschenen is. De vertaling lijkt mij doorgaans geslaagd;
alleen op p. 102 heeft zij mij op een belangrijk punt even in de steek gelaten (‘a love
to be met’ betekent zoiets als ‘een liefde die ontmoet wil worden’).
S. Trooster

Dr. H.J. Heering, W.P. ten Kate, Dr. J. Sperna Weiland
Dogmatische verkenningen
Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1968, 248 pp., f 9,50.
In dit boek zijn een aantal studies gebundeld die reeds eerder in het maandblad voor
Evangelie en cultuur ‘Wending’ gepubliceerd zijn. Uitstekende essays over actuele
problemen op het gebied der geloofsbezinning, goed leesbaar geschreven, die
oriënteren in hetgeen momenteel in het theologisch denken gaande is. Uit de inhoud:
geloven; waarom het christendom? de hedendaagse Godsvraag; geloof, geschiedenis
en toekomstverwachting; kerk; verlossing; dood en leven. Een nuttige en suggestieve
hulp in de hedendaagse geloofsbezinning.
S. Trooster

Prof. Dr. G.C. Berkouwer en Prof. Dr. A.S. van der Woude
De Bijbel in het geding
Een bundel beschouwingen over Schriftkritiek en Schriftgezag
Callenbach, Nijkerk, 1968, 160 pp., f 14,90.
In dit boek zijn weer een aantal voordrachten gebundeld die in het voorjaar 1968 in
de theologische etherleergang van de N.C.R.V. gehouden zijn. Onderwerp is - wat
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men bij ons gewend is te noemen - de inspiratie van de H. Schrift, en de mogelijkheid
deze geïnspireerde tekst kritisch-wetenschappelijk te verklaren. Een aantal studies
over de geschiedenis van dit probleem wordt voorafgegaan door een uitstekende
probleemstelling van de hand van Prof. G.C. Berkouwer, en het boek eindigt met
een wel met gemakkelijke, maar interessante systematisch-theologische bezinning
op dit probleem van de Kampense hoogleraar Prof. Dr. J.T. Bakker. Een waardevol
boek voor ieder die op de hoogte wil komen van de hedendaagse benadering van de
H. Schrift.
S. Trooster
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Godsdienst
Auwerda, R. - Dossier Schillebeeckx. - Nelissen, Bilthoven, 1969, 158 pp., f
8,90.
Boudens, Robbrecht - Leest de Kerk de tekenen van de tijd? - Jecta, Brussel,
1969, 255 pp., BF. 120.
Dijk, M.P. van - Horizontalistische Godservaring. - Wever, Franeker, z.j., 118
pp., f 8,90.
Huntemann, G. - Geloven tussen gisteren en morgen. - Wever, Franeker, z.j.,
240 pp., f 12,50.

Dr. A.J.M. Blijlevens
Gebed als lofprijzing in leer en praktijk van de Kerk
Diss., Centr. Drukkerij, Nijmegen, 1968, 439 pp..
Verleden jaar verklaarden van de 67 gespreksgroepen van vrouwelijke religieuzen
er slechts 9 dat zij het contemplatieve leven ‘zinvol’, ‘waardevol’ of ‘vruchtbaar’
achtten. Er is derhalve alle reden om de lofprijzing Gods te bestuderen. S. bewijst
historisch dat zij in het gebed van de kerkgemeenschap centraal heeft gestaan maar
steeds ook in verband met het concrete heilshandelen; hij omschrijft het gebed als
lofprijzing aldus: het uitzeggen van Gods glorie door zijn concrete liefdedaden te
noemen. De studie is serieus en genuanceerd, het best in de analyses van de kerkelijke
inspiratie van de 20e eeuw.
Wie echter de geschiedenis volgt te beginnen bij Tertulliaan om te eindigen bij
Guardini kan geen diep bronnenwerk verrichten en moet wel eens vervallen tot
encyclopedisme. Augustinus, Cassianus en Thomas van Aquino b.v. verdienen meer
dan een summiere behandeling. (En we bewaren maar het stilzwijgen t.a.v. ‘de dichter
René Beaudelaire’). De verbreding van het onderzoeksveld ten koste van de diepte
der sondages heeft bovendien tot gevolg dat S. maar niet gezegd kan krijgen wat het
lofprijzen nu eigenlijk theologisch is. De nijvere lezer dreigt af en toe in de sententies
te verdrinken, maar komt nergens ‘terecht’. Maar hééft de lofprijzing ook niet telkens
een andere inhoud? Wordt de term in het historisch overzicht niet univook gehanteerd?
S. betreurt de eeuwenlange scheiding van dogmatische en spirituele theologie, van
systematiek en spiritualiteit. Juist de mystiek - in praktijk en in leer -, vooral de
Spaanse uit de 16e eeuw, brengt ons kapitale waarden aan, waarvan S. door de opzet
van zijn studie nauwelijks kon profiteren. In die tijd ontstaat er tegelijk met de
antiprotestantse onderwaardering van het algemeen priesterschap een positieve
waardering van de effectieve eredienst, en men ontdekt hoe de lofprijzing zich kan
voordoen als dienstbaarheid; dat juist het gebed als lofprijzing evangelische
beschouwing kan zijn en aldus direct uitzicht biedt op het goede handelen, werken
b.v. Ignatius' Exercitia Spiritualia in den brede uit.
Wij blijven nu op onze vragen staan: hoe hangen lofprijzend gebed en praktische
bevordering van de lof Gods samen? Hoe is mijn persoonlijk gebed-met-het-evangelie
een lofprijzing? Welke hard existentiële betekenis heeft het woord ‘devotio’?
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S. geeft inspirerende aanzetten tot een antwoord, maar zijn methode tilt hem snel
over de cruciale problemen heen. Na deze hoovercraft zullen er nog booreilanden
nodig zijn.
F. Kurris

Jacques Duquesne
Een kerk zonder priesters?
Ambo, Utrecht, 1968, 210 pp., f 12,50.
Dit is nu eens een echt belangrijk boek over de huidige ambtscrisis in de kerk. Aan
de hand van overvloedige, betrouwbare documentatie - uit geheel de wereld
bijeengegaard - worden de voornaamste psychologische en sociologische factoren
aangegeven die de crisis van het ogenblik veroorzaken: ‘beroepsziekten’, isolement
van de ambtsdrager, onduidelijkheid inzake zijn plaats en functie in kerk en
maatschappij, contactstoornis met de onmiddellijke overheid. In een tweede gedeelte
worden verstandige, eveneens op grondige documentatie steunende suggesties gedaan
die tot een oplossing zouden kunnen leiden: deklerikalisatie, gehuwde priesters,
priesters die in een maatschappelijk erkend (profaan) beroep werkzaam zijn (wat ten
onzent met een minder gelukkig woord ‘parttime-priester’ aangeduid wordt). Het
overtuigende in dit boek is de constante zorg de situatie zo zakelijk en objectief
mogelijk te benaderen en de uiteenzetting niet te laten vertroebelen door ressentiment
en bitterheid. Enige sentimentele anekdotes (‘De pastoor pleegt zelfmoord’!),
kennelijk ingevoegd om een en ander meer ‘leesbaar’ te maken, vallen wel wat uit
de toon, maar kunnen de sterke indruk die deze studie in haar geheel maakt, niet
wegnemen.
S. Trooster
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Wijsbegeerte
Flamand, Jacques - L'idée de médiation chez Maurice Blondel. - Nauwelaerts,
Louvain, 1969, 595 pp., BF. 890.
Jong, Dr. J.M. de - Voorrang aan de toekomst. - Callenbach, Nijkerk, 1969,
240 pp..
Kwee, S.L. en C.A. van Peursen - Wijsgerige teksten over de mens. - Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1969, 148 pp., f 14,50.
Luijpen, W. - Fenomenologie van het natuurrecht. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 317 pp., f 5,50 / BF. 92.
Modes en philosophie, des, - Presses Universitaires de France, Paris, 1969, 296
pp..
Nuchelmans, Prof. Dr. G. - Overzicht van de analytische wijsbegeerte. - Aula,
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 249 pp., f 4,50 / BF. 76.
Steenbergen, B. van - Het kritische toekomstdenken van A. Waskow. - Werkgroep
2000, Amersfoort, 1969, 23 pp..
Storr, Anthony - Agressie bij de mens. - (Boom paperback), Boom en Zn.,
Meppel, 1969, 135 pp., f 9,25.

Karel Kosík e.a.
Moral und Gesellschaft
Suhrkamp, Frankfurt, 1968. 140 pp., DM. 3,-.
Dit is een uiterst belangrijke bundel opstellen over ethiek van hoofdzakelijk
dialectisch-materialistische denkers. De twee voornaamste problemen van deze leer
in de tegenwoordige tijd komen er in tot uiting. Ten eerste is er de dialoog met en
de gedeeltelijke receptie van beginselen van de fenomenologie, vooral in de vorm
van Heidegger. Vandaar waarschijnlijk dat ook een opstel van Sartre is opgenomen,
dat overigens ondanks zijn scherpe en juiste aanvallen op het neo-positivisme niet
uitkomt boven het egoconstitutieve wereldbeeld dat wij van deze denker kennen.
Het tweede probleem, dat van de persoonlijkheid in de marxistische filosofie, dat
zelfs in het sowjet denken een plaats krijgt (Kagan, Ignogtova) bracht vanzelfsprekend
mee dat Schaff aan deze bundel moest medewerken. Terecht gaat hij uit van de
marxistische grondstelling dat het menselijk wezen niet alleen biologisch, maar in
de eerste plaats maatschappelijk en dus historisch is. De persoon noemt hij dan de
interactie tussen dit wezen en de maatschappij. Zelf wijst hij er op dat deze theorie
nog niet af is. Garaudy moest vanzelfsprekend de man zijn die de verschillen tussen
existentialisme en marxisme benadrukt en daarbij o.a. tot de conclusie komt dat de
moraal niet terug te brengen is op bewustzijnsinhouden. Hij en Luporini laten zien
dat voor de ethiek een grote rol gespeeld wordt door de opvoeding tot lid van een
historische maatschappij. Della Volpe, meer orthodox, ontwikkelt zijn ethiek vanuit
de meerwaardeleer van Marx, waarbij natuurlijk de nadruk vooral op de gemeenschap
ligt. Daartegenover stelt M. Markovic in zijn analyse van de Joegoslavische
gemeenschap dat het marxisme de theorie is van de bevrijding en ontwikkeling van
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de enkele mens. Zijn slotconclusie is dat de mate van morele integriteit van personen
in een socialistische maatschappij een functie is van de mate van ontbureaucratisering
van die maatschappij. Feitelijk zegt hij daarmee dat een socialistische staat moet
worden beoordeeld naar de mate waarin de staat als zodanig ondergaat in de
maatschappij. Een strak marxistisch standpunt dat deze denker langs een geheel eigen
weg bereikt. Ook de Tsjech Kosik stelt zich een orthodoxe vraag: wat te doen. maar
komt dan ook op originele wijze op oude standpunten uit. Aansluitend op zijn
dialectiek van het concrete acht hij het noodzakelijk om de verzakelijkte praxis te
overwinnen. Hij stelt namelijk vast dat men de toekomst verzakelijkt heeft, nu de
morele zekerheid van het laatste oordeel vervallen is. Dialectisch moet daar nu
volgens hem uit volgen dat de moraal revolutionaire praxis is. Niet alleen voor het
gebied van de ethiek maar ook voor andere delen van de wijsbegeerte is dit een
hoogst waardevolle bundel.
C.J. Boschheurne

Theodor Schwarz
Jean Paul Sartres Kritik der dialektischen Vernunft
VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1967, 134 pp., DM.
5,60.
Schrijver toont aan dat de poging van Sartre om aan het Marxisme een soort van
existentialistische antropologie ten grondslag te leggen het materialistisch uitgangspunt
van deze leer in gevaar brengt. Het is dan ook onmogelijk om de vraag of men een
idealistisch of materialistisch uitgangspunt zal nemen aus-zu-klammern. Als men
redeneert zoals deze schrijver doet, dan be-
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staat het gevaar dat men over het hoofd ziet dat dat nu juist hetgene is wat vele
westerse denkers die naar het marxisme lonken, Sartre inbegrepen, feitelijk proberen
te doen.
C.J. Boschheurne

Roman Ingarden
Vom Erkennen des Literarischen Kunstwerks
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1968, 440 pp., DM. 28,-.
Dit is wel de beste analyse die er ooit geschreven is van de wijze waarop een
letterkundig werk gelezen kan worden. Stap voor stap langs de verschillende lagen
laat de schrijver zien hoe de lezer uiteindelijk door kan dringen tot de kern van het
kunstwerk. Maar het moet dan wel een speciale lezer zijn. Een lezer die zich volkomen
ingesteld heeft op het kunstwerk. Maar uit het werk wordt duidelijk dat men leren
kan om een dergelijke speciale lezer te zijn. Hij moet leren veel dieper door te dringen
dan alleen tot het niveau van de taalanalyse en van de in het werk voorgestelde wereld.
Wat de schrijver niet of nauwelijks zegt is dat er niet alleen een speciaal soort
lezer moet zijn, maar ook een speciaal soort werk. Wat hij hier schrijft gaat op voor
de grote werken van de letterkunde, bijvoorbeeld de werken van Goethe en Cervantes.
Bij de kleinere werken zal het beslist niet mogelijk zijn tot de diepste niveaus door
te dringen of liever gezegd de speciaal geschoolde lezer die dat ook daar probeert te
doen, zal dan een volkomen vrijheid van het werk krijgen, omdat de schrijver die er
niet in tot uiting heeft kunnen brengen, zodat hij feitelijk een nieuw kunstwerk schept.
Schrijver houdt zich dan ook, zei het niet nadrukkelijk, alleen bezig met de grote
werken van de letterkunde. Dat heeft waarschijnlijk ten gevolge dat hij de grenzen
van het gebied letterkunde uit het oog heeft verloren. Als tegenpool ziet hij alleen
het wetenschappelijke werk. Daarnaast kennen we toch nog het bericht, het elementair
leerboek, de geloofsbelijdenis en de schriftelijke instructie, van welke laatste soort
het wetboek, als instructie voor de rechter, een speciaal soort uitmaakt. Hierdoor
komt het waarschijnlijk dat de schrijver geen oog heeft voor het esthetische in de
geschreven werken buiten de letterkunde. Aan rechts-spreuken echter, om een
voorbeeld te noemen, kan een esthetische kwaliteit niet ontzegd worden en ook in
de reclame zal de esthetische vorm van de tekst een grote rol spelen. Maar zelfs bij
het zuiver wetenschappelijke werk kan, zeker als de wetenschap de geschiedenis is,
het esthetische element niet worden weggedacht. Men kan zich buitendien, om een
leerstelling van de schrijver zelf aan te halen, zelf tegenover deze niet-literaire werken
op een bepaalde manier opstellen zodat ze toch een esthetische waarde voor de
beschouwer krijgen. Dat gaat zeker op voor oude rechtsboeken, maar nog meer voor
oude geschiedverhalen, men denke aan Hooft, waarvan de wetenschappelijke waarde
is gedaald en waarvan dientengevolge niet als eerste het wetenschappelijk gebruik
overheerst maar het esthetische. De belangwekkende vraag is nu hoe men de
opvattingen van Ingarden kan gebruiken juist in de randgebieden van de kunst. Want
pas als we de grenzen van de kunst hebben bepaald, zullen we werkelijk kunnen
beseffen wat kunst is. Voor een analyse van wat er op het middenveld kan gebeuren
is dit een meesterlijk werk.
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C.J. Boschheurne

C.P. Snow
The Two Cultures and a Second Look
Cambridge U.P., London, 1969, 107 pp., 6/-, cloth 12/-.
De eerste paperbackeditie van een befaamde lezing uit 1959, gebundeld met een
nabeschouwing uit 1964. Onder de twee culturen worden hier verstaan de
literair-humanistische en de natuurwetenschappelijke, die vooral in Engeland door
een afgrond van elkaar gescheiden zijn en geen zintuig schijnen te bezitten om elkaar
te verstaan. De schrijver, die beide culturen in een personele unie verenigt, geeft
geen speculatief betoog. Zijn oorspronkelijke titel was: The Rich and the Poor. Hij
werkt nl. verder uit, hoe de industriële revolutie gevolgd is door een wetenschappelijke
en hoe er een nieuwe afgrond is ontstaan tussen rijke en arme landen. Hieraan moet
worden gewerkt en wel met spoed, want de arme mens van heden wacht niet op
morgen, maar wil vandaag delen in de rijkdom die hij rondom zich heen kan zien.
De nabeschouwing brengt wat nuanceringen aan n.a.v. kritieken, maar blijft terecht
trouw aan de oorspronkelijke visie. Een klein werk, maar uiterst belangrijk ook buiten
het angelsaksisch taalgebied.
J.H. Nota
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Sociologie
Abrams, Philip - The Origins of British Sociology 1834-1914. - Univ. of Chicago
Press, London, 1968, 304 pp., 96/-.
Ebert, Theodor - Land veroveren is niet volk veroveren. - Werkgroep 2000,
Amersfoort, 1969, 27 pp..
Elias, Norbert - Über den Prozess der Zivilisation. - Francke Verlag, Bern,
1969, 334 en 492 pp., Schw. F. 78,-.
Grier, William H. and Price M. Cobbs - Black Rage. - Jonathan Cape, London,
1969, 213 pp., 35/-.
Hajer, R. - Vormingswerk en samenleving. - Wolters-Noordhoff, Groningen,
1969, 103 pp., f 5,95.
König, Prof. Dr. René - Handbuch der empirischen Sozialforschung I-II. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1967 en 1969, 841 en 1395 pp., DM. 134,en DM. 148,-.
Magnane, Georges - Sociologie van de sport. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 153 pp., f 3,50 / BF. 60.
Poeisz, Dr. J. - Functies en functieveranderingen van priesters in Nederland
1965 - 1968. - PINK, Kath. Archief, Amersfoort, 1969, 100 pp., f 8,50.
Revolutie, De seksuele -. - Katernen 2000, Amersfoort, 1969, 22 pp..
Schiefele, Hans - Geprogrammeerde instructie. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 217 pp., f 4,- / BF. 66.
Speijer, Prof. Dr. N. - Het zelfmoord-vraagstuk. - Van Loghum Slaterus, Arnhem,
1969, 380 pp., f 37,50.
Tucker, Frank H. - The White Conscience. - Frederick Ungar Publ. Co, New
York, 1968, 353 pp., $7,50.
Zapf, Wolfgang - Theorien des sozialen Wandels. - Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1969, 534 pp., DM. 26,-.

Mr. Hans Velu
Naar type Co
De maatschappij van meedelers en deelnemers
Nelissen, Bilthoven, 1969, 112 pp., f 6,95.
De jagersvolken poepen achter de struiken; de boeren leggen een mesthoop aan; de
burgers bouwen een besloten W.C. - maar wat er nu precies gaat gebeuren in het
vierde tijdperk, dat Mr. Velu het tijdperk van de Co noemt, komt in dit boekje niet
zo érg duidelijk uit de doeken. Misschien ligt dat aan het systeem dat de auteur heeft
gevolgd. Hij noemt zijn boek een ‘collage’, geschreven met de schaar. Dat laatste is
in ieder geval waar. De auteur hanteert zijn bibliotheek zoals sommige mensen het
zoutvat hanteren: dermate kwistig dat men nauwelijks meer anders proeft dan zout.
Van Thomas tot Teilhard, van Pericles tot Guevara, van Machiavelli tot Vinkenoog,
van Rousseau tot Marcuse, het hóudt niet op. Het is wel wat je noemt ‘Co’.
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Of de auteur erin is geslaagd om uit deze hutspot van citaten duidelijk te maken,
dat het denken van de laatste tijd op allerlei terreinen in de richting gaat van een
nieuw cultuurpatroon, dat hij de ‘maatschappij van meedelers en deelnemers’ noemt,
is wel voor enige twijfel vatbaar. O hij schrijft zijn citaten heel vernuftig en af en
toe ook heel geestig aan elkaar, maar wat bewijzen zo'n korte, los samenhangende
citaten eigenlijk? Wat bedoelen de aangehaalde auteurs zelf ermee? Hetzelfde als
Mr. Velu? Tjonge, jonge wat een ontdekking!
Hans Hermans

Heribert Rottenecker und Gottfried Feger
Familie und Jugendkriminalität
Band I
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1969, 244 pp., DM. 34,-.
Aan dit deel werkten twee auteurs mee: Heribert Rottenecker en Gottfried Feger.
Eerstgenoemde schreef over ‘Strukturwandel der Familie im industriellen Zeitalter
und Jugenddelinquenz’ en besteedde speciaal aandacht aan de ongunstige repercussies
van bepaalde maatschappijveranderingen op het socialiseringsroces van kinderen en
jeugdigen. Feger wijdde zijn scriptum aan ‘Die unvollständige Familie und ihr
Einflusz auf die Jugendkriminalität’, waarbij hij vooral verwezing,
echtscheidingssituaties, buitenechtelijkheid en probleemgezinnen nader bestudeerde.
In tegenstelling tot vele andere publikaties uit de vruchtbare hoek van het
criminologisch instituut van Freiburg i. Br. is in dit boek veel niet-Duitse (overwegend
Amerikaanse) literatuur gerefereerd.
Dit voortreffelijke werkstuk kwam tot stand onder auspiciën van Prof. Dr. Th.
Würtenberger, en verscheen als no. 2 in de reeks ‘Kriminologie, Abhandlungen über
abwegiges Sozialverhalten’.
J.J.C. Marlet
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Economie
Bresciani - Turroni, C. - The Economics of Inflation. - A.M. Kelley, New York,
1968, 464 pp., $10,-.
Hartog, Prof. Dr. F. - Verdelingspolitiek. - Stenfert Kroese, Leiden, 1969, 160
pp., f 17,50.
Leerschool, Dr. Jur. Guido - Winst, ondernemerschap, dienstbaarheid. Middenstandsinstituut, Antwerpen, 1969, 36 pp., BF. 40.
Marstboom, E. - Groeiproblemen in het levensmiddelenbedrijf. - 1969, 88 pp.,
BF. 40.

Alain Cotta et al.
Dictionnaire de science économique
Maison Mame, Tours, 1968, 437 pp., FF. 32,-.
Op de literatuurlijsten van Nederlandse economische publikaties komen weinig
Franse titels voor. Nederlandse economen zijn sterk op de Angelsaksische literatuur
georiënteerd. Franse economen leven in hun eigen wetenschappelijke wereld met
hun eigen vaktaal. De landsvaktaal speelt in Frankrijk ook nog een veel grotere rol
dan te onzent, omdat naar verhouding veel van de uitheemse wetenschappelijke
publikaties in het Frans worden vertaald. De Nederlander die eens een Frans boek
of artikel wil lezen - of hij nu vakman is of niet - zit al gauw met de exacte inhoud
van de Franse technische termen. Geschikte woordenboeken zijn er niet, maar
gespecialiseerde encyclopedieën vormen een goed alternatief. Het hier besproken
boek wil ik in dit verband van harte aanbevelen. Er staan veel economische termen
in. Het niveau van behandeling laat niet te wensen, anderzijds zijn de omschrijvingen
in zo duidelijke taal gesteld, dat ook een leek het merendeel van de tekst zal kunnen
volgen. Er is een verstandige selectie van termen gemaakt, hoewel het bevreemdt
dat meer dan de helft van het boek in beslag wordt genomen door de eerste vijf letters
van het alfabet. Er zijn ook enkele slordigheden in tekeningen en formules, in
eigennamen en in jaartallen waar te nemen, maar op de eigenlijke tekst is weinig aan
te merken. De naam van professor Cotta biedt daarvoor trouwens ook wel een zekere
garantie.
J.J. Meltzer

Corrado Pallenberg
Die Finanzen des Vatikans
Verlag Kurt Desch, München, 1968, 214 pp., DM. 16,80.
Wie op grond van de titel mocht menen dat dit boek een soort financiële balans met
uitgebreide toelichtingen is van de kerkelijke bezittingen, komt bedrogen uit.
Pallenberg begint met eerst eens heel rustig een beschrijving te geven van wereldlijke
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aspecten van de organisatie van de kerk en voegt daar dan een economische
kerkgeschiedenis aan toe. De cijfertjes komen pas tegen het einde van het boek te
voorschijn. En dan nog met alle voorbehoud, want de kerk zelf is niet scheutig met
financiële informatie en de schrijver is voldoende integer om zijn eigen fantasie aan
stevige banden te leggen.
De laatste betrouwbare totaalgegevens van het kerkelijk bezit dateren van 1870.
Pas daarna kwam de grote geheimzinnigheid. In 1870 was de kerk niet rijk. Een
eventuele rijkdom moet dus sindsdien zijn gevormd. Pallenberg schat de waarde van
het kerkelijk aandelenbezit op rond een half miljard gulden. Gezien de conservatieve
wijze van beleggen zal het obligatiebezit nog wat groter zijn. (Terecht hecht schrijver
weinig betekenis aan de waarde van kerkgebouwen, kunstschatten en dergelijke,
waarvan een liquidatie immers niet waarschijnlijk is). Schrijver is van mening dat
voor een goed oordeel over de al dan niet verantwoorde omvang van het kerkelijk
bezit een vergelijking nodig is met de taken waarvoor de kerk zich ziet gesteld; een
nogal mistig criterium. Het is niet duidelijk waarom Pallenberg niet de meer
gebruikelijke maatstaf aanlegde van een vergelijking van vermogen en jaarlijkse
uitgaven.
Schrijver bespreekt ook het recente conflict tussen kerk en Italiaanse staat inzake
het al dan niet door de kerk verschuldigd zijn van Italiaanse dividendbelasting. Er is
wel beweerd dat de kerk zou hebben gedreigd het kerkelijk aandelenbezit te zullen
afstoten als de belasting inderdaad zou worden geheven. Verwacht werd dat een
dergelijke actie de beurs volkomen zou ontwrichten. Recente krantenberichten leren
het tegendeel. De kerk heeft nogal wat Italiaanse aandelen verkocht (niet vanwege
de inderdaad opgeheven vrijdom van dividendbelasting, maar om het bezit beter te
spreiden); dit leidde echter niet tot instorten van de beurskoers, maar juist tot een
aanzienlijke koersverbetering. De wetten van vraag en aanbod gelden blijkbaar niet
voor iedereen.
J.J. Meltzer
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Pedagogiek
Lutte, G., e.a. - Ideaalbeelden van de Europese jeugd. - Malmberg, Den Bosch,
1969, 159 pp., f 15,90.
Paedagogica historica IX, 1. Internationaal tijdschrift voor de geschiedenis
van de pedagogiek. - Universitaire Stichting van België, Gent, 1969, 287 pp.,
BF. 400 per jaargang.
Richmond, Kenneth W. - The Teaching Revolution. - Methuen & Co, London,
1969, 220 pp., 36/-, paper 18/-.
Children at school. Primary Education in Britain today. - Heinemann, 1969,
172 pp., 18/-.
Swaab, Drs. R.Z. - Aspecten van het pre-universitair onderwijs in W.-Europa.
- Wolters - Noordhoff, Groningen, 19682, 82 pp., f 7,50.
Zeldin, David - The Educational Ideas of Charles Fourier. - Frank Cass & Co.,
London, 1969, 167 pp., 50/-.

A.H. Vulsma
Pedagogisch Groepswerk
De Toorts, Haarlem, 176 pp., f 13,-.
‘Een compositie van bekende feiten’, zo ongeveer typeert schr. zijn boek in het laatste
hoofdstuk. Men trekke hieruit niet de conclusie dat het boek daarom geen originele
denkbeelden bevat. Vooral in de twee middenhoofdstukken, die het belangrijkste
gedeelte van het boek uitmaken, vindt men een duidelijk eigen visie. In het eerste
wordt een definitie van jeugdgroepswerk in pedagogisch perspectief gegeven en
worden de belangrijkste elementen hiervan nader uitgewerkt. In het volgende
hoofdstuk gaat schr. in op een aantal wezenlijke verschillen die hij ziet tussen
jeugdgroepswerk en vormen van maatschappelijk groepswerk. Hier was zijn betoog
voor mij op meerdere punten niet overtuigend; wel zie ik dat er sprake kan zijn van
accentverschillen bij de benadering van resp. jeugdigen en volwassenen, maar waar
schr. beide vormen van groepswerk tegen elkaar afzet, vervalt hij in zeer aanvechtbare
typeringen. Daar komt nog bij, dat ik de noodzaak niet kan zien van zo'n scherpe
afbakening, of het moest het voor mij wat dubieus klinkende argument zijn ‘dat men
de pedagogiek... niet kan verwijten dat zij met zo'n belangrijk onderdeel als het
werken met jeugdgroepen niet onder voogdij wil staan van het maatschappelijk werk’
(p. 113). Genoemd bezwaar neemt niet weg dat het boek een nuttige gids kan zijn
voor iedereen die zich op het terrein van groepswerk met jongeren wil oriënteren.
P. van der Linden

J. Bijl
Over leerplanonderzoek
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1969, 70 pp., f 7,20.
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In dit geschrift, ontstaan uit een reeks colleges aan kandidaten in de schoolpedagogiek
in Utrecht, wordt een overtuigend pleidooi gevoerd om in ons land een begin te
maken met onderzoek op het gebied van vertikale (d.i. op-elkaar-volgende
schoolvormen omvattende) onderwijsplanning. Daarbij wordt een poging gedaan
om een bijdrage te leveren tot de theorievorming in het kader waarvan dergelijk
onderzoek uitgevoerd zou moeten worden, met uitvoerige verwijzingen naar literatuur
op dit gebied in Duitsland en Amerika. Schr. kiest als uitgangspunt voor zijn denken
de pedagogische theorie van Langeveld, waarin het zelfstandig volbrengen van de
levenstaak als doel van de opvoeding wordt gesteld. Die levenstaak nu kan in
verschillende componenten geanalyseerd worden: sommige componenten zijn van
algemene aard, andere zijn specifiek voor het te vervullen beroep. Om van deze
taakcomponenten te geraken tot vertikale ‘components-didactieken’ en
onderwijsprogramma's ziet schr. onderzoek, waarin sociologen en pedagogen zouden
moeten samenwerken, als een dringende noodzaak. In dit onderzoek zou in brede
lagen van onze samenleving gevraagd moeten worden naar wat op het gebied van
een bepaalde taakcomponent wenselijk geacht wordt aan kennis en kunnen. (Er
bestaan in de V.S. voorbeelden van dergelijk onderzoek). Vervolgens zouden de
aldus verkregen gegevens op hun pedagogische en didactische implicaties bestudeerd
moeten worden. Bij wijze van illustratie wordt de werkwijze om tot een
components-didactiek te komen toegelicht aan een voorbeeld: de vorming tot
consument. Het aantrekkelijke van dit geschrift is tenslotte dat schr. niet alleen ideeën
oppert, maar ook ingaat op hun verwezenlijkingskansen binnen het Nederlands
onderwijs. Hij bespreekt enerzijds, op kritische toon, een aantal factoren die het tot
stand komen van door de overheid geïnitieerd leerplanonderzoek in de weg staan;
anderzijds worden suggesties gedaan om al in de huidige situatie te komen tot
leerplanstudies op aanvaardbaar niveau. Stimulerende lectuur die uitgebreid aandacht
verdient.
P. van der Linden
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Geschiedenis
Bastin, John, and Harry J. Benda - A History of Modern Southeast Asia. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1969, 214 pp.
Borger, H. De - Bijdrage tot de geschiedesnis van de Antwerpse pers,
Repertorium 1794-1914. - Nauwelaerts, Leuven, 1969, 720 pp., BF. 1150.
Colloquium ‘Bronnen voor de religieuze geschiedenis van België’. Hedendaagse
tijd. - Nauwelaerts, Leuven, 1968, 199 pp..
Hoebeke, Dr. M. - De middeleeuwse oorkondentaal te Oudenaarde. - Koninklijke
Vlaamse Academie voor taal en letterkunde, Gent, 1968, 686 pp..
Lauffer, Siegfried - De klassieke geschiedenis in jaartallen. - Spectrum, Utrecht/
Antwerpen, 1969, 276 pp., f 5,- / BF. 82.
Mieck, Ilja - Toleranzedikt und Bartholomäusnacht. - Vanderhoeck und
Ruprecht, Göttingen, 1969, 87 pp., DM. 6,80.
Jeismann, K.E. - Staat und Erziehung in der Preussischen Reform 1807 - 1819.
- Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1969, 78 pp., DM. 5,80.
Kämpfer, Frank, herausg. - Historie vom Zartum Kasan. - Verlag Styria, Graz,
1969, 344 pp., DM. 19,80 / ÖS. 129,-.

G. J. Peeters
Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid
(Kon. VI. Acad. VIe reeks, bekroonde werken, nr. 99).
Secr. Kon. VI. Acad., Gent, 1968, XXXVIII, 389 pp..
De in 1555 te Mechelen overleden Zuidnederlandse Minderbroeder Frans Vervoort
is sinds de jaren 1920 weer volop in de belangstelling komen te staan. Deze
‘comeback’ na lange vergetelheid verdient hij. Door zijn geestelijke geschriften heeft
hij immers generaties van vrome lieden gesterkt. De bedoeling van de auteur van dit
werk is om de authenticiteit van de eigen werken van Vervoort vast te stellen, want
daarover is wel het een en ander te doen, en verder om door de afhankelijkheid van
Vervoort van anderen aan te tonen, zijn geschriften in hun ideologisch milieu te
plaatsen. Gezien het sterke analytische karakter van dit boek is het niet eenvoudig
er een samenvattend overzicht van te geven. De bladzijden met romeinse cijfers
geven 1) een bibliografie van bundels, tijdschriften en verzamelwerken; 2) een groot
aantal aangehaalde handschriften, waaruit blijkt dat de S. aan zijn werk tijd noch
vlijt heeft gespaard; 3) titels van werken en artikels die hij heeft geraadpleegd; 4)
een bibliografie van de werken van Vervoort. In een inleiding beschrijft de auteur
de bronnen van het leven van Vervoort en de studies die over hem verschenen zijn.
Tenslotte de methode die een nieuw opgezet onderzoek vereiste. Dan neemt hij stuk
voor stuk de werken van Vervoort onder de loep om er de verschillende bronnen en
aanhalingen van op te sporen. In de laatste tien bladzijden geeft S. dan een
samenvattend oordeel waarin hij aantoont dat Vervoort een verzamelaar was van
middeleeuwse teksten, een man die geen oorspronkelijk werk wilde of kon leveren,
maar tevens een man met een zeer affectieve natuur, die wat hij zelf ervoer in een
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volkse taal aan anderen wist door te geven. Het boek is geen lectuur voor een groter
publiek, maar is eerder bestemd voor specialisten, die zich in het gebied van de
geschiedenis der Nederlandse vroomheid willen verdiepen. Het is te betreuren dat
de auteur zijn werk niet met een alfabetisch namenregister heeft besloten.
P. Grootens

G.M. Trevelyan
Sociale geschiedenis van Engeland
Vert. drs. G. Blok
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1968, 672 pp..
Het was een gelukkige gedachte van de uitgevers van de Aulareeks om als 381e deel
in hun serie te laten verschijnen dit standaardwerk van Trevelyan. Er wordt een schat
van informaties verstrekt over hoe Engeland reilde en zeilde van Chaucer tot en met
Koningin Victoria. Omdat het boek tijdens de laatste wereldoorlog geschreven is,
zijn er op onderdelen wel nieuwe gegevens en inzichten aan te voeren. Maar dat
neemt niet weg dat in een opeenvolging van taferelen een boeiend en suggestief beeld
gegeven wordt van vooral het dagelijkse leven in de loop der eeuwen. Trevelyan
heeft nu eenmaal goed aangevoeld hoe belangrijk sociale geschiedenis is. Zelf heeft
hij zo aardig geformuleerd wat sociale geschiedenis is: de geschiedenis van een volk
waar de politiek uitgelaten is. En dan krijg je een heel andere gezichtshoek om
geschiedenis te bekijken dan we gewend zijn, omdat veel historici zoveel
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politieke geschiedenis in hun boeken doen. Dat is vaak zeer gerechtvaardigd, maar
het is daarom goed dat er mensen zijn als Trevelyan die ook andere perspectieven
kunnen bieden.
Marcel Chappin

H. Jedin, herausg.
Handbuch der Kirchengeschichte
Bd. III-2:
Die Mittelalterliche Kirche
Zweiter Halbband:
Von Kirchlichen Hochmittelalter bis zum Vorabend der Reformation
von H.G. Beck, K.A. Fink, J. Glazik, E. Iserloh, H. Wolter
Herder, Freiburg, 1968, XXIX, 784 pp., DM 92,-.
Met deze band worden in dit uitstekend handboek van de Kerkgeschiedenis de
Middeleeuwen afgesloten. Uit deze vele bladzijden krijgen we een uitstekende
informatie over het grote complexe gebeuren van al hetgeen tot het ontstaan van de
Reformatie en Contrareformatie heeft bijgedragen. De schrijvers gaan met de grootste
zorg terug op de bronnen en deskundige detailstudies. Met de uitwerking daarvan
willen zij geen louter compilatiewerk leveren. Met echt historische zin hebben zij al
hun gegevens doordacht en historische duiding daaraan gegeven, zodat de lezer
volledig geïnformeerd wordt over de uiterlijke factoren en de inwendige
ontwikkelingen van de late Middeleeuwen. In het eerste onderdeel beschrijft H.
Wolter S.J. de ontwikkeling van de westerse Kerk in het na-gregoriaanse tijdperk,
het grote thema van de spanning tussen Sacerdotium en Imperium en de crisis die
het pauselijk gezag onderging en de algemene toestand van de Kerk op het einde van
de 13de eeuw. H.G. Beck behandelt de Byzantijnse Kerk ten tijde van de Kruistochten.
In het tweede onderdeel behandelen Fink, Iserloh en Glazik het onderwerp: De Pausen
te Avignon. Fink en Iserloh nemen het westerse schisma, de concilies en de
ontwikkeling die tot de Reformatie leidde voor hun rekening. Tenslotte geeft Beck
een diepgaand overzicht over de Byzantijnse Kerk in 't tijdvak van het Palamisme.
Volgens de opzet van dit werk om geschiedkundigen en belangstellenden in hun
onderzoek verder te helpen geven de schrijvers een zeer uitvoerige bibliografie,
zowel over het tijdvak als geheel, als ook over de verschillende onderafdelingen, die
met een groot aantal voetnoten worden toegelicht. Het alfabetisch register dat deze
band besluit, bevat meer dan 4200 steekwoorden. Zowel de schrijvers als de hele
opzet van dit werk staan garant voor de uitstekende kwaliteiten ervan.
P. Grootens

A.W. Lintott
Violence in Republican Rome
Clarendon Press, Oxford, 1968, 234 pp., 451/-.
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De oude Romeinse Republiek ging aan geweld ten onder en de eersten die met het
gebruik van dit geweld begonnen, waren de patriciërs, degenen die het meeste belang
hadden bij het overeind houden van de Republiek. Zij hebben dus hun eigen ondergang
bewerkstelligd.
Hoe kon het zo ver komen?
De Romeinse geschiedschrijvers zelf waren geneigd het gebruik van geweld als
middel in de politiek toe te schrijven aan het verval van de oude, strenge zeden, die
gedurende eeuwen de persoonlijke machtsambities in toom hadden gehouden. Latere
historici zagen die geweldperiode als een schakel in een soort natuurlijke kringloop,
die onafwendbaar in de dictatuur van de keizers moest uitkomen.
Lintott benadert de zaak van een heel andere kant. Hij zoekt de bronnen van het
grove geweld in de laatste eeuw van de Republiek in de veel oudere rechtsopvattingen
van Rome. Van den beginne af aan had de vrije burger daar het recht om onder
bepaalde omstandigheden geweld te gebruiken en de gewelddadige hulp van anderen
in te roepen. Ook in de politiek bestond dit recht van ouds. Met name ten aanzien
van ieder die redelijkerwijs de verdenking op zich laadde het koningschap na te
streven. Zo iemand was des doods schuldig en wie hem ter dood bracht werd geacht
in het staatsbelang te hebben gehandeld. Het gebruik van geweld heeft dus een lange
geschiedenis in Rome en stap voor stap gaat Lintott deze geschiedenis na. Een
vaktechnische studie dus over dit speciale aspect van het Romeinse recht.
Een studie echter die een lugubere actualiteit krijgt wanneer men haar leest in het
licht bijvoorbeeld van de situatie in het hedendaagse Amerika, waar het vrije bezit
van vuurwapens, dat ook dáár in het oudste recht verankerd ligt - in het tweede
amendement op de Constitutie - in deze eeuw reeds 800.000 slachtoffers heeft geeist;
meer dan de beide wereldoorlogen.
Hans Hermans
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Constandse, Dr. A.L. - Anarchisme van de daad. - Kruseman, Den Haag, 1969,
191 pp., f 10,90.
Craeybeckx, Lode - Universiteit van deze tijd. - De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1969, 195 pp., BF. 95.
Förtsch, Eckart - Die SED. - Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 198 pp., DM. 15,80.
Lipschits, Dr. I. - Links en rechts in de politiek. - (Boom paperback), Boom en
Zn, Meppel, 1969, 163 pp., f 8,90.
Nooij, Dr. A.T.J. - De boerenpartij. - (Boom paperback), Boom en Zn, Meppel,
1969, 225 pp., f 16,50.
O'Neill, Robert J. - General Giap, Politician and Strategist. - Cassel Australia,
North Melbourne, 1969, 219 pp..

Paul Jacobs en Saul Landau
Die neue Linke in den U.S.A.
Analyse und Dokumentation
Carl Hanser Verlag, München, 1969, 286 pp., DM. 7,80.
Tot voor een jaar of tien beschouwden de zogenaamde ‘liberalen’, de vooruitstrevende
intellectuelen, zich als de linkervleugel in de Amerikaanse samenleving. Gedurende
het laatste decennium echter zijn zij vér voorbijgehold door andere, jongere
groeperingen. De beide auteurs van dit boek noemen die nieuwe groeperingen, ‘de
nieuwe radicalen’; de Duitse vertaler heeft daar ‘nieuw Links’ van gemaakt. Zelf
gebruiken zij geen van deze twee benamingen. Zij duiden zichzelf aan als ‘de
beweging’ om daarmee te kennen te geven, dat zij noch een ideologisch stempel
willen dragen noch veel waarde hechten aan enige organisatievorm. In de politiek
denken zij meer in termen van moraal dan van ideologie en iedere vorm van
organisatie is hun verdacht omdat organisatie altijd de eerste stap is naar een
‘establishment’ en hun beweging is juist tegen iedere vorm van ‘establishment’
gekant. Zij willen een totale herstructurering van de Amerikaanse samenleving en
áls zij al van organisatie willen weten, is het niet zozeer de organisatie van hun eigen
groep doch - zoals de studenten dit vooral naar voren brengen - de organisatie der
armen en uitgebuiten in de Amerikaanse maatschappij. Zij willen een
‘anti-organisatie’, een ‘anti-publiciteit’, een ‘anti-regering’. Zij zijn in de eerste plaats
overal tegen omdat zij overal het gehate ‘establishment’ op hun weg ontmoeten.
Een voor een laten de beide auteurs de verschillende groeperingen die tot deze
radicale ‘beweging’ behoren, de revue passeren. Zij geven een korte samenvatting
van de geschiedenis, het optreden en de ideeën van elk dezer groeperingen en voegen
aan hun tekst, die niet meer dan een kleine honderd bladzijden beslaat, een uitvoerige
documentatie toe.
Hans Hermans
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Kurt en Jeanne Stern
Bevor der Morgen graut
Vietnam zwischen Krieg und Sieg
Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 268 pp..
Van een Oostduitse publikatie als deze mag men een gekleurd oordeel over de situatie
in Vietnam verwachten, maar zo bont als deze twee auteurs maken maar weinigen
het. Dit verslag van een reis die zij verleden jaar op uitnodiigng van de regering in
Hanoi door heel Noord-Vietnam hebben gemaakt, druipt van sentimentaliteit jegens
al wat Vietnamees is en van blinde haat tegen alles wat Amerikaan is.
Men zou dit ‘vooruitstrevend’ kunnen noemen, ware het niet, dat er in het betoog
van dit nobel tweetal een lelijk duiveltje telkens weer om de hoek komt kijken.
De ondertitel zegt het al duidelijk genoeg: Vietnam tussen ‘Krieg’ en ‘Sieg’. Deze
auteurs verheugen zich niet op een mogelijkheid van vrede; het gaat hun om ‘Sieg’.
‘Sieg Heil!’ Het oude nazi- en Pruisenbloed kruipt waar het niet gaan kan.
Het is af en toe zielig om te lezen.
De Amerikanen sloegen in de tijd dat zij Noord-Vietnam bereisden, hard toe.
Maar.... zij weten beter. Zij hebben met Noordvietnamese generaals gesproken en
die hebben hun precies verteld hoe zij van plan zijn het Amerikaanse offensief te
pareren. Zij zijn dus in het bezit van militaire geheimen van de hoogste orde. Dat
zeggen zij zelf met grote nadruk. Maar onmiddellijk voegen zij eraan toe, dat zij het
mondje dicht zullen houden! Maar er staat wat op het vuur voor de Amerikanen, daar
kan men verzekerd van zijn! - Men kan zich moeilijk voorstellen, dat een zo
bedachtzaam en krijgslistig man als Generaal Giap zijn strategische geheimen aan
twee Oostduitse kletskousen openbaart. Maar voor deze twee staat het vast, dat ‘het
geheime wapen’ de ‘Sieg’ zal brengen. Precies waar Hitler ook zijn mensen mee
heeft gepaaid.
Hans Hermans
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Dr. S.F. Witstein
Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance
Enkele funeraire gedichten van Heinsius, Hooft, Huygens en Vondel bezien
tegen de achtergrond van de theorie betreffende het genre
Van Gorcum, Assen, 1969, 376 pp., f 44,-.
Deze studie gaat uit van een theoretische belangstelling: hoe ligt in de Nederlandse
literaire renaissance en barok de verhouding tussen literaire theorie en literaire
praktijk? Pas daarna is S. tot haar titelthema gekomen, precies om te kunnen opmaken
op welke wijze deze theorie eventueel bekend was en toegepast werd. Om een
gelegenheid te krijgen deze oefening door te zetten, heeft ze uitgekeken naar een
motief dat betrekkelijk weinig omvang heeft gekregen en bijgevolg een maximum
aan kansen bood om de demonstratie zo grondig en zo overzichtelijk mogelijk uit te
werken. Dat motief vond ze in de rouw- en/of begrafenispoëzie. Om de concrete
demonstratie mogelijk te maken, diende ze dus terug te keren naar de theorie, en dat
standpunt bepaalt de structuur van dit werk. Eerst gaat S. in op de algemene literaire
theorie, de imitatio-strategie, gebaseerd op de Aristoteliaanse inzichten en in een
uitgebreide reeks auteurs over middeleeuwen en renaissance gedocumenteerd: de
leer van de rhetorica. Binnen deze leer kon de funeraire theorie worden afgezonderd
die een uitvoerige codex oplevert. Pas dan gaat ze over tot de analyse van de teksten
en kan ze nagaan in hoeverre deze codex is terug te vinden, bijgevolg of er kan gezegd
worden dat deze codex werd toegepast, bijgevolg bekend moest zijn aan de respectieve
dichters. Dat bewijs weet ze te leveren, althans op het structurele plan, het enige
waartoe ze zich intensief heeft gewend. Meteen weet ze ook een aantal afwijkingen
te releveren, die met de persoonlijke instelling der lyrici te maken hebben en de
beïnvloedingstheorie nauwelijks in het gedrang brengen. De varianten gaan telkens
terug op de hanteertechniek van de collectieve schema's door
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de dichter en de diepere reden is telkens ook terug te vinden in de persoonlrjke visie
van de auteur op zowel dood als kunst. In spitse en vernuftige vondsten en conclusies
komt S. tot merkwaardige en verbazende vaststellingen en het lijdt geen twijfel dat
deze onderzoeksmethodiek navolging moet kennen, omdat ze zowel vormtechnisch
als ideëel nog vele saldi kan opleveren.
C. Tindemans

Dirk de Witte
De formule van Lorentz
Manteau, Brussel-Den Haag, 1969, 132 pp., B.F. 125.
Vervreemding, wanhoop en de kleur van bloed en zonde zijn de hoofdcomponenten
van de verhalen en teksten door Dirk de Witte gebundeld in De formule van Lorentz.
In het titelverhaal bezoekt God negentien eeuwen na zijn historische menswording
opnieuw de aarde i.c. Parijs, en voelt er zich gedesoriënteerd en onwennig. Aan de
jonge artiste Michèle zegt hij dat het hem erom te doen is eens te kijken of de wereld
nog de moeite loont. Als antwoord slaat Michèle haar armen om God. Drie jaar lang
trekt God door de wereld rond: Spanje tijdens de burgeroorlog, Duitsland onder de
Nazi's, Hiroshima. Aan eenzaamheid, lijden en geweld kan God Michèle niet
onttrekken, want waar de mens is, is geen plaats voor het absolute. Met een snelheid
van het licht verlaat God het heelal dat dreunend uiteenspat en zich in duisternis
oplost. In de mythische projectie van deze menselijke God heeft Dirk de Witte de
bestaansonmacht en het existentialistisch pessimisme gestalte gegeven. Het bestaan
is een kuil waaruit men zich moeizaam tracht op te trekken, telkens als je handen de
rand bereikt hebben, trapt men je op de vingers zodat je weer naar beneden glijdt.
De Sisyphus-tragedie is die van het kind dat door zijn vader getiranniseerd wordt
(‘De dood van een prins’), van Johanna de Waanzinnige die door haar echtgenoot
nooit als vrouw, alleen maar als baarmachine van een mogelijke troonopvolger werd
beschouwd (‘Encephalogram’), van de weduwnaar die in een kortstondige verhouding
met een vrouw weer naar het leven toe wil, maar onherroepelijk de dood ingedreven
wordt (‘Een ongeluk?’). Evenals in de overige verhalen is hier een somber
levensaanvoelen sober en aangrijpend uitgeschreven.
J. Gerits

Wolfgang Martens
Die Botschaft der Tugend
Die Aufklärung im Spiegel der deutschen Moralischen Wochenschriften
Metzler, Stuttgart, 1968, 592 pp., DM. 68,-.
De ‘Moralischen Wochenschriften’, periodieke publikaties die in de 18e eeuw over
het hele Duitstalige gebied, hoewel nauwelijks in de katholieke streken verspreid
waren, vormen de Duitse versie van de spectatoriale geschriften, vaak rechtstreeks
van de Britse voorbeelden afgekeken, vaak ook via de Hollandse adaptaties tot een
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persoonlijke vorm gekomen. In de literatuurgeschiedenis worden ze meestal niet
geciteerd en dat mag dan literairesthetisch wellicht terecht gebeuren, deze
hoogleraarsdissertatie weet op indrukwekkende manier duidelijk te maken welke
flater daarmee wordt begaan t.o.v. 't historische inzicht in literaire ontwikkeling niet
alleen, maar ook t.o.v. de intrinsieke aspecten v.d. cultuurgeschiedenis. Daarom is
b.v. de literairsociologische analyse die vooraan staat, uitzonderlijk belangrijk; S.
weet, naast het aangeven van frequentie, lokalisering, omvang, prijs, aan te tonen
dat het publiek waarop zich deze bladen richtten, een volkomen nieuw publiek was:
nieuw op maatschappelijk niveau, nl. de handelsstand, de burgerij die zich traag tot
zelfbewustzijn opwerkt en daardoor een nieuwe ethische visie zowel meebrengt als
nodig heeft, en nieuw op literair gebied, nl. een tot dan toe niet voor lectuur en boek
toegankelijk publiek, dat precies langs deze nogal taaie, betweterige vorm van
informatie en moralisatie om ertoe gebracht wordt de nieuwere tendensen die uit de
Aufklärung aan het einde van de eeuw het wereldbeeld der literatuur vrij grondig
zullen wijzigen, te accepteren. Al deze reformatorische strekkingen van erg
voorzichtige progressie haalt S. zorgvuldig maar uitvoerig te voorschijn in zijn
onderdelen: de wereldbeschouwing, het maatschappelijk (wens)beeld, de relaties tot
de letterkunde. Voorop kon een omschrijving staan van de objectieve normen waaraan
deze tak geschriften beantwoordt. Niet alleen is dit boek een uitmuntende inventaris
van het historisch-belangrijke verschijnsel, bovendien heeft S. overtuigend bewezen
dat deze verwaarloosde publikaties een integrerende functie hebben bezeten in de
ontwikkeling van de 18e-eeuwse mens en de literatuur zelf.
C. Tindemans
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William H. Rey
Arthur Schnitzler
Die späte Prosa als Gipfel seines Schaffens
198 pp., DM 24,80.
Gottfried Just
Ironie und Sentimentalität in den erzählenden Dichtungen Arthur Schnitzlers
(Philologische Studien und Quellen)
149 pp., DM 23,-.
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1968
Deze twee studies haken voortreffelijk in op de heroplevende belangstelling voor
het oeuvre, misschien nog meer de stilistische mentaliteit van A. Schnitzler, al is het
voorlopig nog meer een filologisch-wetenschappelijke aandacht dan een herontdekking
door het lezerspubliek. Rey brengt een gedegen analyse van de ouderdomsnovellen
(tussen 1918 en 1931), maar toont ook de beperkingen van zijn methode aan. Zijn
techniek is die van de uitvoerige parafrase, die dan scherpzinnig-ontledend leidt tot
een omstandige verantwoording van het psychologische patroon en het
intuïtief-vakkundige meesterschap van Schnitzler. Weliswaar slaagt hij erin aan de
te eng afgestoken voorraad motieven (liefde, dood en spel) een aantal toe te voegen
die subtieler aandoen, maar over een diepere verantwoording van het ambachtelijke
waarom en hoe spreekt hij niet. Dat is meteen de grote obsessie van G. Just. Uit de
clichés i.v.m. Schnitzlers reputatie haalt hij zijn opdracht en hij weet die, extern én
intern analyserend, te promoveren tot wezensimmanente principes van Schnitzler
als auteur. Na een omschrijving van beide begrippen, die tevens
historisch-evolutioneel worden geëxpliciteerd, schaalt Just 3 kenmerken uit Schnitzlers
literaire doctrine en stilistische uitwerking: de sentimentele held (subjectivistisch,
dilettant, weifelaar als gradaties), een taalkundig-stilistisch zich wijzigende methode
(ironie als een corrigerend element dat distantiëring tussen auteur en vertelobject
mogelijk maakt, m.a.w. identificatie en (te) sentimentele fundering en stemming
verhindert) en het gebeuren zelf als betekenisconstituerend gegeven met de ironie
van het ‘Schicksal’ en de fantastische ironie als extreme polen. Vooral Justs werk is
een belangrijke verruiming van Schnitzlers exegese, zowel in de aangetrokken criteria
als in de bereikte resultaten die een langdurige nawerking kunnen bezitten.
C. Tindemans

Peter Handke
Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt
Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 152 pp., DM. 3,-.
Prosa. Gedichte. Theaterstücke. Hörspiel. Aufsätze
(Bücher der Neunzehn), Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 355 pp., DM. 12,80.
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Tegelijk met een bundel ‘lyriek’ (maar die term moet dan wel her-dacht worden)
verschijnt van de lastige jongen die P. Handke in de letteren wenst te zijn, een
verzameluitgave die inderdaad een keurig overzicht geeft van wat er te gebeuren
staat in de Duitse letterkunde. Zijn lyrische lintwormen schommelen tussen
ontstellend-banale ready-mades en eindeloze gulpen allersubjectiefste stortvloeden
die afstandelijk willen doen maar, o.m. door een virtuoos omgaan met clichés, eng
esthetiserend uitvallen. Vooral in deze lyriek valt het procédé op, het al te systematisch
werkproces waarin verrassingen uitgesloten raken, waarin op een conventionele
wijze emotie naar woorden zoekt maar dat dan probeert door onconventionele
associatiereeksen op elkaar te stapelen. De dwarssnede uit Handkes produktie in het
verzamelboek is magistraal goed. Uit de lyriekbundel staan de best representatieve
stukken reeds overgedrukt maar ook uit zijn proza staan de antiroman-fragmenten
of de objectiviteitsverstorende exactheden die zijn twee romans zo aantrekkelijk
maken. Als drama's, veeleer theatrale scenarii waarin het bedoelde anti-theater omslaat
in meta-drama, staan het nu al beschimmelde Publikumsbeschimpfung, maar ook het
averbale, louter mimische en precies daardoor terug naar het archetypisch-theatrale
zoekende Das Mündel will Vormund sein, plus een hoorspel dat 'n poging tot pop-spel
is. De essays (een veel te groot woord!) getuigen van een sterke preoccupatie met
nu en actueel, scherpgebekte uitdagingen van randfenomenen, aardige glossen die
erin slagen langs de neus weg erg ondeugende dingen te debiteren zonder dat iemand
daarvan veel wijzer wordt. Maar als staalkaart niettemin erg goed. Wij wachten af
waar Handke zichzelf gaat verloochenen.
C. Tindemans
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1968, 388 pp., geïll., $ 10,-.
Wierlacher, Alois - Das bürgerliche Drama. - Fink Verlag, München, 1969,
207 pp., DM. 28,-.

Marivaux
Théâtre complet
texte établi, avec introduction, chronologie, commentaire, index et glossaire
par Frédéric Deloffre, 2 dln. Garnier, Paris, 1968, 21 ill., 1125, 1141 pp..
De Franse toneelauteur Marivaux (1688-1763) moet opnieuw ontdekt worden. Althans
buiten het Franse theater, dat zich de laatste tijd (met Vilar, Barrault of Planchon)
verdienstelijk heeft getoond in het vinden van die accenten die bij vandaag aansluiten.
Wat Marivaux tegen zich heeft is zijn onaantastbare reputatie. Dit ritmisch
ceremonieel van een geraffineerde rococo gaat door voor broze salonkunst, met een
absolute taalmuziek (en bijgevolg moeilijk te hertalen), met als effect sierlijke
Spielerei, bloedloze monotonie, porceleinige en hermetische afstandelijkheid van
alle reëelmaatschappelijke inhouden. Een uitgave als deze, die het in de
chronologische uitstalling mogelijk maakt de ontdekking van het motief van de liefde
en de groei van het marivaudage-effect nauwkeurig te volgen, is in staat ons van
deze minachting af te helpen. Marivaux verwaarloost de sociale motieven niet, al
bespeelt hij ze dan niet rechtstreeks; hij is echter een analist, die behoedzaam én
moedig fenomenen signaleert en deze intellectuele basis tekent hem als een modern
auteur. Bovendien is hij hoe dan ook een Aufklärer, die achter alle maniertjes en
affecten het verschijnsel liefde centraal stelt maar ook als levensvraag opgooit. Naar
buiten doet dat wellicht frivool, veeleer nog artistiekerig en poserend aan, maar
binnenin tref je de opgepropte intensiteit die de obsessie van een O'Neill, zoniet van
een Strindberg benadert. Structureel ontwerpt hij een kader van een vanzelfsprekende
starheid en immobiliteit; deze ruimte is een gereglementeerde handelingsplaats en
daarin voltrekken zich de reacties op een toestand, de bewustzijnsbewegingen op
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een mentaal dood punt. We kunnen met een zorgvuldige lectuur loskomen van de
clichés en het alleen-maar-tijdskoloriet en inzicht winnen in het autonoom-theatrale
karakter van zowel de thematiek als de structurering. Deze editie maakt dat mogelijk.
Het zijn 37 toneelstukken (van kort divertissement tot normale comédie), met perfecte
inleiding, afgewerkt met verklarende notities en tekstvarianten, oordelen over S.'s
oeuvre (door o.m. Voltaire, Lessing, d'Alembert), de bijvalsgeschiedenis op het
theater (tot 1960), een personen- en titelindex, een glossarium en een grammaticale
synopsis. Modelwerk.
C. Tindemans

Dramaturgie et Société
Rapports entre l'oeuvre théâtrale, son interprétation et son public aux XVIe
et XVIIe siècles
Etudes réunis et présentées par Jean Jacquot, 2 tomes, C.N.R.S., Paris,
1968, 909 pp., FF. 140.
Deze bundel referaten van het congres te Nancy (1967) sluit thematisch aan bij een
vorige bijeenkomst, gebundeld in Le lieu théâtral à la Renaissance (cfr. Streven,
maart 1966, p. 604). Waar toen de evolutie van scenische dispositie en toonruimte
werd behandeld, staat thans centraal de relatie tussen het publiek en het theater zelf,
af te lezen uit repertoire, thema's, bestaansduur van de gezelschappen, loop en verloop
van de bijval, nieuwe dramatische vormen e.d.. Zelden worden volkomen
verrassend-nieuwe stellingen geponeerd, maar de aanzethoek en de precieze belichting
van een aantal onderwerpen zijn van die aard dat, naast de synthetische
voorbeeldigheid, het geheel een zelden gepresenteerd coherent totaalbeeld oplevert.
Uiteraard concentreert
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zich de discussie op het Westeuropese theater en voor ieder der afdelingen zijn de
beste experten afgevaardigd. Opmerkelijk is de vaardigheid der specialisten om,
uitgaande van hun specifiek kennisterrein, te komen tot inzichten en uitspraken die
over de tijd heen fundamentele relaties aanduiden tussen theater en publiek. Het
symposiumkarakter met de daaraan verbonden diversiteit ten spijt, zal deze bundel
een blijvende waarde vertegenwoordigen omdat hij in staat stelt een normensysteem
te achterhalen waarin én de historische feitelijkheid én de methodische systematiek
van onderzoek voortreffelijk af te lezen zijn.
C. Tindemans

Renz Girard
Lenz. 1751-1792. Genèse d'une dramaturgie du tragi-comique
Klincksieck, Paris, 1968, 445 pp., FF. 48.
Hoewel J.M.R. Lenz het laatste decennium echt niet zonder belangstelling is gebleven,
komt het mij voor dat deze Franse dissertatie pas voor het eerst erin slaagt de
verspreide diagnose over een ongetwijfeld ziek en geplaagd talent tot die synthese
te verenigen waarin de losse lijnen gaan samenlopen die een gefundeerd historisch
oordeel weten samen te stellen. S. wil in het 1e deel niet nog eens de biografie
overdoen, maar hij plukt uit de bekende feiten die realia en die interpretatieve
momenten waarop de psychische grilligheid van Lenz valt te funderen; zonder
opdringerig psychoanalytisch te worden slaagt S. erin de Lenz-traumata te herleiden
tot een gestoorde vader-zoon-relatie in eerste instantie, waarop een
seksualiteitsbehoefte inzet om zichzelf aan het vaderhuissyndroom te kunnen
onttrekken. Het eerste motief is hij nooit kwijtgeraakt, het tweede heeft hij nooit
gerealiseerd; samen maken ze alle dramatische argumenten uit in Lenz' oeuvre.
Anderzijds is het onmogelijk Lenz' totale problematiek te beperken tot subjectieve
motorische momenten. Daarom gaat S. in een imposante structuuranalyse van alle
dramatische werken in op de betekenis van het vormfenomeen als indicator van
relaties tot wereld en mensen. Het is precies de aangetoonde dualiteit, subjectieve
motivering die als vorm alleen maar objectivering kan worden, die verantwoordelijk
is voor het tragikomische karakter van deze drama's. S. maakt gelukkig nogal vlug
een einde aan zijn discussie van de bestaande theorieën i.v.m. de tragikomedie en
handhaaft zijn eigen versie op grond van het materiaal en de inzichten die hij in Lenz'
werk heeft aangetroffen. Meteen is deze studie geworden tot een zowel
methodologisch als dramatologisch werkstuk dat in invloed op de Lenz-literatuur
maar ook op de Lenz-dramaturgie en -theatraliteit grote sporen zal nalaten.
C. Tindemans

Geoffrey Brereton
Principles of Tragedy
Routledge & Kegan Paul, London, 1968, 285 pp., 42/-.
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Robert Bechtold Heilman
Tragedy and Melodrama
University of Washington Press, Seattle, 1968, 326 pp., $ 8,95.
G. Brereton heeft het over beroemde toneelstukken (Oedipous, Hamlet, Macbeth,
Phèdre, En attendant Godot, de hele Ibsen en Tsjechov) maar op een ongewone
manier. Hij aanvaardt dat de traditionele genreopvatting thans zinloos is, maar hij
klampt zich vast aan de notie van het tragische. En dus onderneemt hij een zoektocht
naar ‘a rational examination of the tragic concept in Life and Literature’. Hij ontmoet
sociologische en psychologische problemen, gaat niet essentieel op deze fenomenen
in maar onderzoekt op welke wijze deze problemen als tragische ideeën aanleiding
werden tot drama. Dan pas wordt het hem mogelijk over te gaan tot het deduceren
van principes der tragedie. Een reeks filosofen uit de diverse perioden van de
wereldgeschiedenis komen er aan te pas om de uiteenlopende aspecten van het
menselijke optimisme, het stoïcisme, geestdrift en verbeelding, wanorde en regelmaat,
gedetermineerdheid en fortuna uit te zoeken en te classificeren. De tragedie wordt
bijgevolg een moreel symptoom in plaats van een demonstratie van moraal. De
casuïstiek van de topoi wordt nagenoeg onbelangrijk en de efficiëntie van het theater
als instrument voor intellectuele discussie en omschrijving van menselijke aspiraties
wordt voluit geaffirmeerd.
R. Heilman stemt in zoverre met Brereton overeen dat ook hij de
sociologisch-psychologische elementen naar voren schuift. Maar, aangezien het hem
om een confrontatie van literairgenerieke begrippen van tragedie en melodrama gaat,
is zijn perspectief anders. Tragedie ziet hij als een onderzoek van de bijdrage van de
mens tot het kwaad, een portret van de menselijke zwakheid als basis van alles wat
verkeerd loopt op aarde. Melodrama bezit hetzelfde vertrekpunt maar gooit de
verantwoordelijkheid op extern-menselijke
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factoren en versmalt op deze manier de ervaringswereld van de mens. Deze scherpe
dualiteit verzacht Heilman, na menigvuldige excursies en analyses van historische
voorbeelden uit zowat alle tijden maar met een grote voorkeur voor de vol- en
post-Elisabethanen, tot een complementair karakter met behoud van zelfstandige
aard en functie: melodrama als sociale daad, openbare demonstratie, wereldse
voorbeeldigheid, tragedie als privédaad, intiem-interne revelatie, met tussenin
raakgebieden waarin beide aspecten in elkaar opgaan.
C. Tindemans

Klaus Hammer, herausg.
Dramaturgische Schriften des 18. Jahrhunderts
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1968, 731 pp., MDN 35,-.
De Henschelverlag zet met deze anthologie van theoretische dramaturgie uit de 18e
eeuw een geschiedenis van het Duitse theater in. Voorzien zijn twee afdelingen: 1.
de eigenlijke wetenschappelijke verwerking van bronnen, documenten en data; 2.
een bloemlezing van documenten en bronnen. Van deze tweede afdeling is deze
bundel het 1e deel. Allen die op de ontwikkeling van het Duitse drama en theater
enige invloed hebben uitgeoefend, komen er geëxcerpeerd in voor, uitvoerig
geannoteerd en bovendien in een vlugge maar zeer secure samenhang geplaatst, zodat
zowel relativering als absolute betekenis goed uitkomen. Aangezien deze originele
teksten meestal in onbereikbare edities begraven liggen, is deze verzameling een
dankbaar studieobject. De opgenomen auteurs zijn: C. Weise, J.C. Gottsched, J.E.
Schlegel, C.F. Gellert, G.E. Lessing, H.P. Sturz, H.W. von Gerstenberg, J.G. Hamann,
J.G. Herder, J.M.R. Lenz, F.M. Klinger, H.L. Wagner, F. Müller, G.A. Bürger, U.
Bräker, C.M. Wieland, J.W. Goethe en F. Schiller.
C. Tindemans

Victor Ehrenberg
Aristophanes und das Volk von Athen
Eine Soziologie der altattischen Komödie
Artemis, Zürich, 1968, 515 pp., SF. 48.
In tegenstelling met wat de titel doet vermoeden, gaat dit erudiete boek niet over de
betekenis en functie van Aristophanes t.o. het leven van zijn tijd, maar integendeel
over aard en functievormen van het Atheense volk zoals dat uit Aristophanes' werk
kan worden opgemaakt. S. wenst een sociaal-maatschappelijk en politiek beeld te
distilleren uit de thema's en intriges van Aristophanes' komedies. Niet om de hoge
staatsfeiten is het begonnen, maar om de dagelijkse wandel en handel: het zinvol
functioneren van de polis in zijn wezenlijke betekenis. Uit de komische
verwikkelingen componeert S. de verschillende standen en klassen, hun onderlinge
relaties, hun opvattingen en neigingen, het gezinsleven, de verhouding tussen vrij
en onvrij, tussen staatsburgers en vreemdelingen, de krachtlijnen in handel en
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economie, hun opstelling tot staat, godsdienst en opvoeding. Zo ontstaat een
veelgeschakeerd panorama dat uit de toevallige theatrale situatie is losgemaakt en
historische concreetheid krijgt, geschiedenis opgevat niet als moeizame archeologie
maar als kennisbron voor sociologische en economisch-politieke momenten en
constanten.
C. Tindemans

Isolde von Bülow
Der Tanz im Drama
Untersuchungen zu W.B. Yeats' dramatischer Theorie und Praxis
(Studien zur englischen Literatur), Bouvier, Bonn, 1969, 205 pp., DM.
26,50.
W.B. Yeats (1865-1939) schreef in 1916, na een reeds groot aantal toneelstukken
voor het Abbey Theatre te Dublin en een eindeloze reeks theoretische opstellen over
toneelletterkunde en theater, het essay ‘Certain Noble Plays of Japan’ en in 1921
volgde de eigen praktijk: ‘Four Plays for Dancers’. Om deze laatste stukken is deze
studie opgezet. S.'s thesis bevat 2 punten: 1. Yeats blijkt in zijn ideeën over
toneelletterkunde en zijn visie op theater reeds vóór 1916, uitgaande van
symbolistische en mythische tendensen, die standpunten vooruit te zetten die hij bij
het contact met het Japanse Nôh-theater historisch bevestigd vindt; 2. het
dans-element, dankbaar uit deze Nôh-traditie overgenomen, is geen decoratief inlegsel,
maar een thematisch én structureel hoogtepunt. S.'s methode bestaat erin haar 1e
punt te documenteren door een uitvoerig defilee van Yeats' geschriften, nauwelijks
meer dan parafraserend en volkomen onkritisch. Na een analyse van de Nôh-essentie,
wordt ze tenslotte constructief en analyseert ze keurig en grondig de 4 dansstukken
(plus hun varianten). Allemaal nogal uitvoerig, de resultaten zijn niet zo opwindend.
C. Tindemans
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Film
Guiles, Fred Lawrence - Norma Jean, The Life of Marilyn Monroe. - Allen,
London, 1969, 341 pp., geïll., 42/-.
Poulle, François - Renoir 1938. - Ed. du Cerf, Paris, 1969, 170 pp., geïll..
Sarris, Andrew - The American Cinema, Directors and Directions 1929-1968.
- Dutton, New York, 1968, 383 pp., $ 2,95.
Simsolo, Noël - Le monde de Jerry Lewis. - Ed. du Cerf, Paris, 1969, 157 pp.,
geïll..

Christian Metz
Essais sur la signification au cinéma Editions Klincksieck, Paris, 1968,
244 pp., FF. 21.
E. de Saussure droomde van een ruimere aanpak van de linguïstiek, in een openstaande
semiologie. C. Metz meent dat de studie van het filmmedium hiervoor een uitstekend
terrein is. De hier gepubliceerde opstellen zullen echter niet alleen de linguïst
interesseren, maar zijn geroepen om een belangrijk deel van de zgn. traditionele
filmesthetica te vernieuwen. Of op zijn minst vanuit een andere hoek te benaderen.
De aanpak van S. kan op het eerste gezicht eng lijken vanwege de
overgespecialiseerdheid, en de ongewone terminologie kan bij de filmspecialist enige
wrevel opwekken. Het zou echter verkeerd zijn deze eerste indrukken te gebruiken
als argument om niet op het gebodene verder in te gaan. Want het wordt hoe langer
hoe meer (o.a. aan de hand van de opstellen van C. Metz) duidelijk dat een strengere
analyse van het medium film heel wat verheldering kan brengen in de traditionele
discussies over de film-vorm, de film-taal, de film-grammatica, en de filmesthetica
in het algemeen. ‘Ce qui demande à être compris c'est que les films soient compris’
(p. 145) typeert de bekommernissen van de S., die met deze bundeling losstaande
artikelen over ‘Cinéma, langue ou langage’, ‘L'impression de réalité’, en de problemen
rond de ‘narrativité’ de lezer met nieuwsgierigheid doen uitkijken naar een
overkoepelende en meer synthetische studie over het medium. Het in vertaling in
Streven (februari 1968, pp. 458-469) gepubliceerde opstel over ‘Le vraisemblable’,
is ook in deze bundel opgenomen. Toepassing van de theorie geschiedt aan de hand
van een erg gedetailleerde studie van Adieu Philippine van Rozier.
E. De Kuyper

Jacques Deslandes en Jacques Richard
Histoire Comparée du Cinéma
Tome II: Du cinématographe au cinéma. 1896-1906
Casterman, Tournai, 1968, 555 pp., geïll..
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Het tweede deel van deze filmgeschiedenis overtreft nog de zeer gunstige indruk die
men na het eerste deel kon hebben. De auteurs hebben in dit deel bijzonder veel
aandacht besteed aan de ontwikkeling van de film als nieuwe vorm van spektakel.
In deze ontwikkeling hebben de foorkramers een belangrijke zo niet doorslaggevende
rol gespeeld: dit wordt uitvoerig en met boeiende en tot nog toe in de
filmgeschiedenissen onbekende gegevens uiteengezet. Het is trouwens een constante
van de auteurs om de geschiedenis van de film precies te situeren in een ruimere
culturele en economische context. Méliès wordt op die wijze ook veel genuanceerder
dan gebruikelijk gesitueerd in een hele niet-cinematografische traditie - die in die
jaren een hoogtepunt bereikte. Bijzonder boeiend voor de specialist zijn ook de
addenda waar een ‘état des questions’ wordt opgemaakt, en waar de auteurs er duchtig
op los polemiseren. Hun slachtoffers zijn vnl. Sadoul, Ramsaye en Lewis Jacobs,
van wie wordt bewezen dat zij hun werk als geschiedschrijvers van de film al te
lichtzinnig hebben opgevat. Het is een houding die men Deslandes moeilijk kan
aanwrijven: hij zou eerder in een ander uiterste vallen. Zo stapt hij gewoonweg heen
over de brevettenoorlog in de USA, omdat de documentatie hem onbetrouwbaar lijkt.
Wie echter meent dat zoveel exactheid en scrupules gepaard gaan met
zwaarwichtigheid of vrij moeilijk leesbare uiteenzettingen voor specialisten, heeft
het verkeerd voor. Telkens weer is men verbaasd (vooral na zovele voorgangers die
geen enkel van die karakteristieken vertoonden) zo veel te vernemen in zo weinig
woorden. Kortom, dit tweede deel is een model-filmgeschiedenis.
E. De Kuyper

Veronica Lake en Donald Bain
Veronica
The autobiography of Veronica Lake
W.H. Allen, London, 1969, 248 pp., geïll., 36/-.
Al heeft S. slechts in twee markante films gespeeld (een van Preston Sturges en een
van René Clair), toch is zij een bijzonder
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typisch produkt van de star-builders-mentaliteit die Hollywood tot op het einde van
de jaren dertig - en nog een paar jaren daarna - heeft gekenschetst. V. Lake heeft
haar beroemdheid te danken aan haar lang blond kapsel dat haar linkeroog volledig
bedekte en het model werd voor een algemeen-verspreid vrouwelijk attribuut in die
jaren. Haar autobiografie verschilt qua toon en aanpak vrij sterk van andere,
gelijksoortige ondernemingen. Opvallend is hier de kernachtigheid, de zin voor
relativeringen, ja zelfs de koelheid waarmee Veronica Lake haar ‘rise and fall in
Hollywood’ beschrijft. De filmwereld wordt in dit boek op een eigenaardige (bijna
irreële, maar dan zonder de minste negatieve of positieve bijbetekenis) wijze benadert.
De zakelijkheid waarmee zij zichzelf als ‘produkt’ omschrijft contrasteert bijzonder
sterk met de laatste hoofdstukken uit haar memoires: herinneringen aan een
liefdesverhouding groeien ineens uit tot een soort gepassioneerd Hollywoodiaanse
saga, waarin de hoofdrollen vertolkt zouden kunnen worden door Humphrey Bogart
en Lauren Bacall. Het is een van die bizarre verglijdingen waar dit boek hier en daar
nog een paar voorbeelden van geeft. Voor wie tussen de regels kan lezen en de
gegevens kan aanvullen of invullen met cinematografische kennis of ervaring:
lezenswaard.
E. De Kuyper

David Manning White en Richard Averson (editors)
Sight, Sound, and Society
Motion Pictures and Television in America
Beacon Press, Boston, 1968, 466 pp., $ 7,50.
Een verzameling essays die rond het verschijnsel TV en Film (in die orde van
belangrijkheid) cirkelen. Het accent ligt op het huidige gebruik ervan en de interrelatie
die er bestaat tussen de diverse instituten, de media, de ‘communicators’ en het
publiek. Naast deze vier grote indelingen een vijfde kapittel, dat gewijd is aan een
futurologische kijk op die media: vanzelfsprekend het minst interessante gedeelte
uit dit boek. Want hier vervallen we weer eens in pleidooien voor ‘meer en betere
opvoeding’ of in mistige manifesten geschraagd door een (nu toch erg verouderd
aandoende) beeldreligie. Merkwaardig is het ook weer te constateren hoe weinig
inspirerend het medium tv doorgaans gewerkt heeft op essayisten en andere
intellectuelen, dit in tegenstelling tot b.v. de film. Is dit ook weer niet een aanwijzing
dat het medium tv ons schijnt te moeten ontsnappen, en dat daarin misschien haar
specificiteit ligt? Deze bedenking krijgt nergens uitdrukkelijk gestalte, maar wordt
de lezer wel min of meer opgedrongen. De wrevel of ontevredenheid in verband met
het geschrijf over tv wordt hier erg uitvoerig gedemonstreerd, en dat is een van de
boeiendste aspecten van deze bloemlezing. Tenslotte: opvallend is de afwezigheid
van Marshall McLuhan.
E. De Kuyper

Walter Dadek

Streven. Jaargang 23

Das Filmmedium. Zur Begründung einer allgemeinen Filmtheorie
Ernst Reinhardt Verlag, München, 1968, 308 pp., geill., DM. 28,-.
In zijn inleiding stelt S. vast dat film een massa-medium is ‘im Status eines
Wirtschaftsguts mit der Potenz einer Kunst’ (p. 12). Hoe zeer de formulering in haar
engheid te wensen overlaat, te waarderen valt dat het besef van de film als
massamedium en (?) industrieprodukt aangestipt wordt. Wat S. er dan toe aanzet om
zich niet met deze facetten bezig te houden en zich te beperken tot de esthetische
problemen lijkt me reeds onzuiver. Dit onprettige voorgevoel wordt verderop helemaal
een onduldbaar feit wanneer S. - zo even terloops - zijn onverschilligheid voor de
kleurfilm te kennen geeft (p. 29). Zijn filmesthetica wenst hij enkel op te bouwen
vanuit het fotografische beeld - dat kan verantwoord lijken, al weten we sedert
Kracauer hoe gevaarlijk het kan zijn! - maar dit fotografisch beeld wenst hij dan ook
zonder meer in zwart-wit-gestalten te zien. Hoe kan men anno '68 zich tot dergelijke
uitlatingen laten verleiden? Hoe kan men op een tijdstip waar de wereldproduktie
voor 95% reeds uit kleurenfilm bestaat een filmesthetica willen schrijven die deze
feiten negeert? Het lijkt wel alsof S. in geen jaren een voet meer in een bioscoop
gezet heeft, en niettegenstaande dit feit toch iets over film wil gaan schrijven (dit
vermoeden lijkt me niet helemaal ongegrond daar ik slechts tweemaal de naam van
Godard ben tegengekomen, en dan nog slechts in verband met een of andere uitlating
van de cineast). S. zou dan toch eerlijk genoeg moeten zijn om te bekennen dat hij
‘eigenlijk’ een esthetica van de zwart-witfilm wil schrijven, maar dan nog kan dat
uitsluitend vanuit het huidige perspectief geschieden; perspectief dat hij negeert.
E. De Kuyper
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Kunst en architectuur
Alloway, Lawrence - The Venice Biennale 1895-1968. - Faber and Faber,
London, 1969, 202 pp., geïll., 50/-.
Lamac, Miroslav, und Dietrich Mahlov - Jiri Kolar. - DuMont Schauberg, Köln,
1968, 76 pp., geïll., DM. 24,-.
Lewis, David - Urban structures. - Elek Books, London, 1968, 296 pp., geïll.,
£ 9.9.
Ry van Beest Holle, Carel J. du - De volken van het oude oosten. - (Kunst in
Beeld), Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1969, 264 pp., geïll., BF. 390.
Schug, Albert - De twintigste eeuw. - (Kunst in Beeld), Elsevier,
Amsterdam/Brussel, 1969, 264 pp., geïll., BF. 390.
Staber, Margit - Heinz Mack. - DuMont Schauberg, Köln, 1968, 95 pp., geïll.,
DM. 24,-.

Emiel Langui
Frits van den Berghe
Mercatorfonds, Antwerpen, 332 pp., 126 klpl., 80 tek., 23 ill., geb. BFr.
2.500.
Na de uitgave van de oeuvre-catalogus van Frits van den Berghe, een paar jaar
geleden, brengt Emiel Langui ons nu een essayistisch portret van de Vlaamse
expressionist, wiens verdediging hij op zich heeft genomen. Die verdediging voert
hij op een overtuigende en correcte wijze door niet in de eerste plaats te wijzen op
de specifiek schilderkunstige kwaliteiten - al gebeurt dit ook, - maar op de eigen
geaardheid en de boeiende persoonlijkheid van Frits van den Berghe. Heel typisch
is het verhaal, dat herhaaldelijk ter sprake komt, van ‘het “musée imaginaire” van
Van den Berghe, met een aantal prachtstukken die hij bij pijp en muziek heeft
verdroomd’. Hoezeer het leven van Van den Berghe ook met zijn schilderkunstig
oeuvre samenvalt, toch is die identificatie nooit volledig, toch ervaart men in alle
schilderijen een afstand, een vorm van non-engagement in het schilderij zelf, die
men niet met cerebraliteit kan doodverven. In dit opzicht verschilt Van den Berghe
grondig van zijn bentgenoten uit de Latemse groep. Langui staat net iets te dicht bij
de behandelde figuur om ze als een bijzonder typisch geval te kunnen analyseren,
maar hij geniet van het voordeel Van den Berghe als vriend te hebben gekend en er
jarenlang mee te hebben samengewerkt. Zijn boek is dan ook meer te beschouwen
als een sympathiek getuigenis over en voor de kunstenaar die hij ergens een barokke
surrealist noemt, dan als een kritische analyse van het oeuvre. In dit boek komt het
oeuvre overigens goed tot zijn recht in meer dan honderd uitstekende full-page
kleurreprodukties en een tachtigtal tekeningen. Het boek bevat verder een uitgebreide
bio- en bibliografie en een volledige catalogus van het oeuvre.
Geert Bekaert
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Erich Kubach en Victor H. Elbern
De Vroege Middeleeuwen
291 pp., 47 klpl., 45 pl., 48 tek..
Werner Hager
De Bouwkunst van de Barok
248 pp., 47 klpl., 42 pl., 56 tek..
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1968-1969, in reeks BFr. 595, los BFr. 625.
In de twee nieuwe delen van de serie ‘Kunst van Europa’ staat de architectuur op
het voorplan. Het deel over de barok is er exclusief aan gewijd. In het deel over de
vroege middeleeuwen is de bijdrage van E. Kubach over de bouwkunst ten tijde van
de karolingers en ottonen veruit de voornaamste. Daarin immers wordt een poging
ondernomen om een ‘aanschouwelijk beeld van de architectonische kunstwerken’
te geven, m.a.w. om de betekenis van de specifieke ruimtestructuur in het licht te
stellen. Kubach beperkt zich niet tot een overzicht van wat historisch en archeologisch
bekend is, maar wil de betekenis van deze wetenschap achterhalen. En deze ligt op
een dieper vlak dan de opsomming en vergelijking van decoratieve motieven. Het
spreekt vanzelf dat in het perspectief van de auteur de meeste aandacht besteed wordt
aan de nog bestaande gebouwen, al worden de archeologische gegevens niet
verwaarloosd. De plastische kunsten in de vroege middeleeuwen zijn een meer
bestudeerd en meer vertrouwd gegeven, o.m. dank zij de vroegere studies van Elbern,
de auteur van het nieuwe overzicht. Elbern geeft een heldere samenvatting van zijn
inzichten en een overzichtelijke uiteenzetting van de ontwikkeling van de
karolingische miniatuurkunst en kleinsculptuur naar de monumentale synthese van
het ottoonse imperium. ‘De Vroege Middeleeuwen’ vormt de schakel tussen ‘De
oorsprong van het avondland’ en ‘De bloeiperiode van het
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romaans’, in de serie ‘Kunst van Europa’. De beschouwingen van Werner Hager
over de bouwkunst van de barok sluiten aan bij die van Kubach over de
vroeg-middeleeuwse bouwkunst. Ook hij probeert samenhangen, betekenis en
bestaansreden van bepaalde architectonische vormen op te sporen op het niveau van
de structuren en niet van de inhoud. Dit maakt het mogelijk schijnbare tegenstellingen
door een samenhangende dialectiek te verklaren: ‘de barok schrijdt van land tot land
voort in steeds wijder uitgespannen synthesen, zij komt uit de totaliteit en gaat
daarnaar terug’. En wat geldt voor de geografische samenhang in een bepaalde
periode, geldt ook mutatis mutandis voor de historische continuïteit: barok is de
uiting van de laatste gesloten cultuurkring van Europa, maar legt ook beslissende
grondslagen voor de moderne kunst. Zoals de overige delen in de serie, zijn ook deze
goed geïllustreerd met kleurplaten, zwartwitafbeeldingen en tekeningen. Elk deel
bevat tijdtafels, een beknopte bibliografie en registers.
Geert Bekaert

Restauratie
Boele & Van Eesteren, Den Haag, 1969, 34 pp., geïll..
In deze brochure wordt stilgestaan bij de strijd om het behoud van historische
gebouwen en binnensteden. De mening van een dozijn architecten, slotvoogden en
directeuren van monumentenzorg wordt beknopt, maar puntig weergegeven.
Interessant is een gesprek met drs. J.J. van der Venne, directeur Openbare Werken
van Maastricht over de restauratie van het aan de Maas gelegen Stokstraat-kwartier.
Nuttig is ook het overzicht van adressen van diensten en verenigingen die werkzaam
zijn op het gebied van de monumentenzorg in Nederland. In de uitgave zijn veel
fraaie foto's opgenomen.
Paul Mertz

Linda Maar / Geert Zebothsen
Creatief Wonen
Gaade, Den Haag / Heideland, Hasselt, 1969, 203 pp., rijk geïll., BFr. 490.
Er steekt een zekere tegenstrijdigheid in de opzet een boek te schrijven om tot creatief
wonen aan te sporen. De auteurs herhalen dan ook te pas en te onpas dat ze geen
voorschriften willen geven, dat wat ze kunnen brengen niets meer is dan voorbeelden
voor de doorsneemens uit de statistieken, die niet bestaat en uiteraard niet creatief
is. Ze kunnen dan ook alleen maar affe interieurs laten zien, waar ze zelf stellen:
‘Een organisch groeiende inrichting vermijdt het gevaar van een steriel perfectionisme
of een kant-en-klare oplossing uit een catalogus; deze beide zijn vervelend en
onpersoonlijk’. Deze laatste instelling is het die het boek uit de massa's gelijksoortige
publikaties redt, ook al bekijken de auteurs nog te veel het interieur als iets aparts,
als iets dat los staat van het hele leefmilieu van de mens. Een ander positief punt is
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dat de gekozen voorbeelden in het algemeen tot het beste van de hedendaagse
meubelproduktie behoren. Het boek is uitstekend gepresenteerd.
Geert Bekaert

Beroemde musea van de wereld
Louvre / Parijs
British Museum / Londen
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, per deel 172 pp., 130 klpl., geb. f
25,-.
De nieuwe serie ‘Beroemde musea van de wereld’ telt in de Nederlandse editie
voorlopig zes delen, waarvan de eerste twee, over het Louvre te Parijs en het British
te Londen, zijn verschenen. De vier overige in deze eerste reeks zijn gewijd aan de
Vaticaanse musea te Rome, de National Gallery te Washington, het Prado te Madrid,
het Nationaal Museum te Tokio. Hoewel er geen gebrek aan soortgelijke uitgaven
bestaat en er een duidelijk toeristische instelling aan ten grondslag ligt, is de nieuwe
serie, blijkens de verschenen delen, voortreffelijk in haar opzet geslaagd om een
kleine kunstgeschiedenis samen te stellen door het prisma van de belangrijkste musea,
de normale weg waarlangs men met de kunstgeschiedenis in aanraking komt. In hun
soort behoren ze tot het beste wat werd gepubliceerd. Men mag niet zozeer de delen
op zichzelf beschouwen, niet te kritisch de keuze van elke afdeling afwegen, maar
moet de serie als een geheel beschouwen: deze stelt op een ongedwongen, maar
verantwoorde wijze, een imaginair museum van de wereldkunst samen in een aantal
uitstekende kleurreprodukties. Het complementaire karakter van de verschillende
delen ervaart men reeds bij een vergelijking van de nu verschenen twee. De kunst
van Afrika, Oceanië en het Oude Amerika, die in het Louvre ontbreekt, is in het
British, heel beknopt, maar in karakteristieke wer-
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ken vertegenwoordigd. Hetzelfde kan men zeggen van de Middeleeuwse miniaturen.
Zelfs in onderdelen vullen deze uitgaven elkaar aan: het beeld van de Egyptische
kunst in het Louvre wordt verrijkt en genuanceerd door dat uit het British. Het lijkt
wel in de bedoeling van de samenstellers te hebben gelegen. Elk deel is
geografisch-historisch ingedeeld. Het bevat een kunsthistorische inleiding en een
geschiedenis en beschrijving van het museum. Bij elke reproduktie hoort een kort,
bevattelijk commentaar.
Geert Bekaert

R.-H. Marijnissen
Bruegel de Oude
Arcade, Brussel, 1969, 130 pp., 15 klpl., 21 pl..
Het boek van R.-H. Marijnissen, het eerste dat ter gelegenheid van de herdenking
van Bruegels dood in 1569 verschijnt - er zijn verder nog te verwachten een boek
van B. Claessens en J. Rousseau, een catalogus van de prenten door L. Lebeer, een
tweede boek van Marijnissen voor Openbaar Kunstbezit - laat zien hoe weinig de
bruegelstudie gedurende de laatste jaren is geëvolueerd. Marijnissen, zelf geen
Bruegelspecialist, kan dan ook weinig meer doen dan op een vlotte wijze onze
wetenschap betreffende Bruegel opfrissen. De oorspronkelijkheid en verdienste van
zijn boek ligt o.i. in het verzamelen van contemporaine literaire documenten, die wel
niet direct op Bruegel betrekking hebben, maar kunnen bijdragen om het milieu
waarin het werk is ontstaan scherper te profileren. De illustratie van het boek is goed,
vooral wat de tekeningen betreft, maar beantwoordt niet helemaal aan de tekst. Als
een apart aanhangsel wordt het schilderij ‘De Spreekwoorden’ voorgesteld. Het boek
bevat een tijdtafel, uitvoerige notities, en een bibliografie.
Geert Bekaert

Lambert Tegenbosch
Kans op Kunst
Ambo, Utrecht, 1969, 287 pp., f 14,50.
Bij het ontstaan xan het begrip Kunst komt in de renaissance ook, met een figuur als
Vasari, de kunstkritiek op. Sindsdien vormt de kunstkritiek een van de voorhoedes
van de taal. Haar taak is het mede om het onverwoordbare element in de kunst nu
juist weer onder woorden te brengen. Vandaar dat velen kunstkritiek beschouwen
als een duister gedaas voor ingewijden. Niet geheel ten onrechte, want een voorhoede
kan maar op één punt opdringen. De vraag is juist of de kunstkenner in de taal van
de criticus erkent wat hij zelf door het kunstwerk ondervond, en niet zoals Dr. C.
Verhoeven in zijn kritiek op dit werk in de Volkskrant suggereert, of de kunstkenner
na het lezen van deze essays, die gedeeltelijk in die krant en gedeeltelijk in Raam
verschenen, het kunstwerk waarover ze handelden niet meer hoeft te zien. Zeker is
de suggestieve kracht van de kritiek ook van belang, en het is juist opgemerkt dat

Streven. Jaargang 23

die bij deze werkjes zeer groot is, maar het belang daarvan steekt juist in de prikkeling
voor degenen die niet tot de artistieke incrowd horen, om te gaan kijken. Een criticus
zoals deze, die vaak dat effect zal weten te bereiken, maakt daardoor de crowd
massaal.
Onder deze omstandigheden is het natuurlijk bijzonder moeilijk om weer een
kritiek op werkelijk goede kritiek te geven omdat dat eist dat men als een spearhead
van de taal voor de voorhoede van de taal uit zou moeten gaan en dan volkomen
onverstaanbaar zou worden. Men kan slechts enige algemene opmerkingen geven.
Tegenbosch geeft in deze tijd van crisis in het christendom voldoende aandacht aan
de vraag wat betekent nu christelijke kunst. De feitelijke moeilijkheid waarvoor hij
dan staat is dat hoewel dit begrip in het verleden volkomen duidelijk was, dit begrip
uit het verleden ook niet meer op de kunst van het verleden toe te passen is. Bij de
behandeling van deze vraag merkt men het minste van de filosofische instelling van
Tegenbosch. Hij is namelijk duidelijk een van de weinigen in zijn vak die niet alleen
een filosofische vorming heeft, wat o.a. blijkt uit een badinerende beschouwing over
een jonge man die filosoof wil worden, maar die die vorming ook nog bijhoudt.
Duidelijk is hij beïnvloed door de fenomenologen, waarvan hij, blijkens zijn
beschouwing over Descartes' Meditations, niet alleen de theorie kent, maar ook de
theorie kan toepassen. Nu spreken de fenomenologen, op enkele uitzonderingen na,
van al hun vakgenoten bepaald niet de duidelijkste taal, maar het is in ieder geval
een taal die ook buiten de artistieke incrowd wordt verstaan, waardoor deze kritieken
een verstaanbaarheid in grotere kring krijgen dan die van vele andere critici.
C.J. Boschheurne
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Miscellanea
Jaarverslag 1969 van de dienst voor hogeschoohtatistiek. - Universitaire
Stichting, Brussel, 1969, 389 pp..
Rooij, Prof. Mr. Dr. M. en Jan Nieuwenhuis - Gemeentelijke voorlichting. Vuga-Boekerij, Den Haag, 1969, 330 pp., f 35,90.
Ruitenbeek, H.M. - De mythe van de mannelijkheid. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 187 pp., f 4,50 / BF. 76.
Selms, Prof. Dr. A. van - Jerusalem door de eeuwen heen. - Hollandia, Baarn,
1969, 256 pp., f 16,90.
Schroevers, Marinus - Prisma-toeristengids N.- en Z. Holland. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 320 pp., 4,- / BF. 66.
Thiel, Erika - Geschichte des Kostüms. - Henschelverlag, Berlin, 1968, 696 pp.,
678 afb., kl., M. 55,-.

Prof. Dr. N. Perquin S.J.
Herinnering en Overpeinzing
J. J. Romen en Zonen, Roermond, 1969, 290 pp., f 38,-.
Niet lang geleden kwamen onder deze titel de Memoires uit van de 72-jarige
oudhoogleraar in de Paedagogiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, Prof. Dr. Nic.
Perquin S.J. (geboren 2 februari 1897). In 24 vlotgeschreven hoofdstukken volgen
we hem zijn leven door vanaf zijn jeugdjaren in Rotterdam en Nijmegen tot in zijn
emeritaat in Utrecht.
De kritische beschrijving van zijn kostschooljaren op het Canisius-College, van
zijn religieuze vorming en filosofisch-theologische opleiding bij de Nederlandse en
Duitse Jezuieten vormt niet alleen een kostbare bijdrage voor de kennis van het
opvoedkundig en godsdienstig klimaat van het eerste kwartaal van de 20e eeuw,
maar opent telkens perspectieven op een moderne oplossing.
In de hoofdstukken Exansie, Dreiging en Overweldiging, Duistere Jaren beschrijft
Perquin zijn paedagogische activiteit op het internaat van het Canisius-College in
het toenmalige Batavia, de grote uitstraling daarvan in de stad, de vervreemding die
ontstond onder de dreiging van de Japanse inval, en de ellende van de kamptijd.
Hoewel hij het zich toen niet bewust was, kwam hij meer dood dan levend in
Nederland terug.
Die broze gezondheid heeft hem niet weerhouden nog een kwart eeuw intens en
creatief werkzaam te zijn. De eerste jaren in Nederland zijn die van een mislukte
paedagogische vernieuwing op het Canisius-College te Nijmegen, die uitlopen op
de totstandkoming van het Hoogveld-Instituut. De struggle for life van dit Instituut
heeft veel gevergd van de krachten en de zenuwen van directeur Perquin.
Als hij er met een daverende ruzie verdwijnt is hij inmiddels buitengewoon
hoogleraar ten behoeve van de leraars-opleiding te Utrecht geworden. Hij bouwt er
het didactisch instituut uit, aanvaardt een opdracht voor sociale paedagogiek en sticht
als proeftuin voor de didactiek een Universiteits-lyceum.
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Treffend is hoofdstuk 23, getiteld Annette, waarin we een blik krijgen op Perquin
als ‘pastor’. Uit alle hoofdstukken van dit verfrissende boek blijkt hoe bij Perquin
steeds de concrete mens centraal staat. Het welzijn, de geestelijke gaafheid, de
authenticiteit van iedere menselijke persoon raken hem in het levende vlees. Of het
nu gaat om de Papoea's, om zijn studenten in Utrecht of om.... Annette, steeds is er
bewondering voor het mysterie van de mens en enthousiaste inzet voor de verdediging
van zijn rechten.
Het is jammer dat dit boeiend geschreven boek ontsierd wordt door een aantal
slordigheden, zoals drukfouten, verkeerd gespelde eigennamen, een verkeerd
aangehaalde titel, en een slordige behandeling van de ritenstrijd, waarbij de indruk
wordt gewekt als ware dit een conflict tussen Franciscanen en Jezuieten, terwijl de
zaak veel complexer ligt.
Wij hopen dat deze slordigheden gecorrigeerd worden bij een nieuwe druk van
dit verfrissende boek, dat ieder die belang stelt in opvoeding of in vorming van
religieuzen met vrucht zal lezen.
B. Bot

Balanchine
Histoire de mes Ballets
Fayard, Paris, 1969, 321 pp., geïll., FF. 30.
Dit is de Franse ‘versie’ van een in 1953 in de Verenigde Staten verschenen boek.
Het typeert de onernst waarmee sommige Franse uitgeverijen belangrijke teksten
be-
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handelen (cfr. ook de verminkte Franse uitgave van de Josef von Sternberg-memoires).
De uitgever heeft een keuze gedaan uit de oorspronkelijke tekst en enkel de balletten
van Balanchine zelf bewaard; maar vermits het boek in '53 gepubliceerd is verneemt
de lezer niets meer over de na dit jaartal gechoreografeerde werken. Ze worden niet
eens door de vertaler vermeld, wat des te opvallender is daar deze elders de vrijheid
neemt een (totaal overbodige) geschiedenis van de balletkunst aan te vullen tot op
onze dagen. Verder in dit boek vindt men ook nog een ‘dictionnaire technique’. De
vele foto's die in het boek te vinden zijn, stammen allemaal van Serge Lido, wat de
keuze op z'n minst beperkt en in ieder geval een verkeerd beeld geeft van Balanchine's
kunst (al was het maar door het aldus weglaten van de veel belangrijkere fotografische
bijdrage van een Martha Swope b.v.). Niettegenstaande deze hoogst ongelukkige
presentatie blijft het een belangrijk document, Balanchine in die zeldzame gelegenheid
waar hij het over zichzelf heeft en zijn werk, te horen en te lezen. Hij doet het met
een laconieke bescheidenheid die de terughoudendheid van een Massine
breedsprakerig doet schijnen!
E. De Kuyper

Madge Garland
The Indecisive Decade
The World of Fashion and Entertainment in the Thirties
Macdonald, London, 1968, 254 pp., geïll., 63/-.
Virginia Cowles
1913: Abschied von einer Epoche
Fischer, Frankfurt a.M., 1969, 176 pp., geïll., DM. 34,-.
In vier hoofdstukken wordt de culturele activiteit van deze bijzonder boeiende periode
beschreven: architectuur en binnenhuis-architectuur, mode, film en toneel, plastische
kunsten. S. gaat in haar exploratietocht door de jaren dertig niet verder dan het
opsommen en beschrijven van allerhande materiaal. Het blijft bij een vlotte presentatie
van feiten; nergens worden verbanden gelegd tussen de verschillende kunsttakken,
tussen de politieke en culturele evenementen of, tenslotte, tussen de voor-afgaande
en daaropvolgende periode. De vraag: waarom deze epoche ons momenteel zo blijkt
te fascineren, wordt vanzelfsprekend ook niet beantwoord.
Ongeveer dezelfde verwijten kan men aan het boek van Virginia Cowles maken,
hoewel hier de politieke en maatschappelijke feiten op de voorgrond staan. Ook
weer: erg boeiend materiaal, geklasseerd rond de verschillende attractiepolen (Londen,
Berlijn, St. Petersburg, Wenen, Rome, Parijs, New York), dat echter nergens in een
ruimer perspectief geplaatst wordt. Maar als zodanig wel bruikbaar voor verdere
studie. Beide werken zijn rijk geïllustreerd.
E. De Kuyper

Arnold L. Haskell

Streven. Jaargang 23

Ballet Russe. The age of Diaghilev
Weidenfeld & Nicolson, London, 1968, 127 pp., geïll., 21/-.
Een prettig leesbare biografische schets van Diaghilev doorheen zijn Ballet Russe
gezien. Veel meer dan een vlotte inleiding is het niet, maar S. weet voldoende
kenschetsende details uit het leven, de periode en de culturele omgeving te halen om
het niet te houden bij een passe-partout portrettering van een overbekende figuur.
Heel wat tekeningen, karikaturen, foto's verrijken het boek.
E. De Kuyper

M.P. Desaing O.S.U.
Die Ursulinen
Paulusverlag, Freiburg i.d. Schw., 1968, 138 pp., SF. 12,-.
Dit boekje spreekt over het ideaal en de levenswijze van 34 duizend christenen die
zich ‘Ursulinen’ noemen. Met andere in de 16e eeuw gestichte groeperingen hebben
zij een zeer ‘seculiere’ start gemeen. Decentralisatie, een onopvallend bestaan en
individueel gebed deden haar afwijken van het totdantoe gebruikelijke leefpatroon
van de kloosters. Alles was afgestemd op het doel: katechese en vormingswerk onder
de vrouwelijke jeugd. Maar deze originaliteit komt in het boek nauwelijks uit de
verf. Taal en aanpak zijn conventioneel, de beschrijvingen dringen niet door, en een
historische context blijft nagenoeg achterwege. Zo laat men ons hangen in een
hagiografische mythologie, afstotende buitenkant van een even interessante als actuele
waarde.
F. Kurris
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binnenkant achterplat

Personalia
G.J. Adriaansen S.J., geboren 1916. Studeerde Nederlands. Van 1952 tot 1959
werkzaam in het jeugdwerk. Sinds 1963 hoofdredacteur van ‘Streven’. Adres:
Hobbemakade 51, Amsterdam 7.
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 mensen’. Adres: De
Lairessestraat 47, Amsterdam-Z.
Prof. Dr. Libert Vander Kerken S.J., geboren 1910. Trad in 1927 in de orde der
Jezuïeten en werd in 1941 priester gewijd. In 1944 promoveerde hij in de wijsbegeerte
aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de universiteit te Leuven, doceerde
aan de Filosofische Faculteit van het Theologisch en Filosofisch College S.J. te
Leuven, en is sedert 1959 professor aan de Universitaire Faculteiten St.-Ignatius te
Antwerpen. Van hem verschenen: ‘Religieus gevoel en esthetisch ervaren’, ‘Het
menselijk geluk’, ‘De goede mens en zijn gebreken’, ‘Menselijke liefde en
vriendschap’, ‘Filosofie van het wonen’. Adres: Prinsstraat 13, Antwerpen.
B. Hemelsoet, pr., geboren 1929. Studeerde theologie en bijbel in Warmond en Rome.
Is lector aan de KTHA te Amsterdam voor het Nieuwe Testament. Adres:
Ruysdaelkade 33'', Amsterdam 7.
Geurt Brinkgreve, geboren 1917. Studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten
te 's-Gravenhage. Was van 1958 tot 1967 lid van de gemeenteraad van Amsterdam.
Is lid van de Raad voor de Stedebouw, Redacteur van ‘Heemschut’, voorzitter van
Diogenes, secretaris van Claes Claesz. Hofje en Stadskern, penningmeester van Arti
et Amicitiae en bestuurslid van het Amsterdams Bouwfonds. Publiceerde o.a. ‘Alarm
in Amsterdam’ en ‘Amsterdam door de Bank genomen’ en vele artikelen. Adres:
Sloterkade 21, Amsterdam.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategie Studies van de Georgtown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelaren laan 1, Hasselt.
Prof. Dr. G. Pollet, geboren 1930. Studeerde Thomistische Wijsbegeerte en Oosterse
Filologie en Geschiedenis te Leuven. Ph.D. Arts, Sansskrit and Mediaeval Hindi
Literature, Universiteit London (‘Studies in the Bhakta Mâla of Nâbdâ Dâsa’).
Postdoctorale research als houder van het Millicent Harrington Scholarship aan de
School of Oriental and African Studies, Universiteit London, waar hij ook lector was
in Sanskriet. Hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven (Indische en Iraanse
taal- en letterkunde). Adres: Guido Gezellelaan 12, Kessel-Lo (Leuven).
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Georges C.J. Adé, geboren 1936. Licentiaat wijsbegeerte en letteren, lesgever aan
het Instituut voor Levende Talen van de Universiteit te Leuven, redactielid van De
Maand en van het Nieuw Vlaams Tijdschrift. Bereidt een doctorale dissertatie voor
in constrastieve linguïstiek. Publiceerde onder de schrijversnaam Laurent Veydt ‘Het
lichamelijk onderscheid’, ‘Beschrijving van een hemelvaart’, ‘De hemel’ en ‘De
aftakeling’. Adres: Sint-Theresiastraat 30, Berchem-Antwerpen.
Prof. 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. Thans professor in de Russische literatuur aan de Universiteit van Leuven.
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[1969, nummer 2]
[Inhoud]
De Staat op drift?, p. 115
Sneller dan wij misschien denken wordt de overheid een regulerende factor op alle
levensterreinen van de mens. Zal de mens van de toekomst dit als een weldaad
beschouwen of komt zijn vrijheid - ook tegenover de welvaartsstaat - in gevaar?

Manipuleren met hersenen, p. 118
De auteur beschrijft de experimenten die op de hersenen worden uitgevoerd door
middel van isolatie, hormonale behandeling, psychofarmaca en elektrische impulsen.
Er zitten zeer veel risico's en problemen aan vast, doch het doel er van is de
intelligentie en het gevoelsleven van de mens te verrijken.

Het vijfjarenplan van de Indonesische regering, p. 128
Na de gebeurtenissen in Indonesië, door sommigen met sympathie en door anderen
met argwaan bekeken, verheugt het ons voor het eerst in het Nederlands een
uiteenzetting en verklaring van het vijfjarenplan te publiceren.

‘Braziliaans’ katholicisme, p. 135
De auteur, die al enige jaren in Brazilië woont, tracht het beeld van het Braziliaans
katholicisme, zoals dat bv. uit een artikel van Prof. De Azevedo blijkt, tegen een
bredere achtergrond te projecteren.

Het einde van de Amerikaanse filmdroom?, p. 146
De Amerikaanse genrefilm (western, musical, gangsterfilm, comedy) is altijd een
emanatie geweest van de Amerikaanse mentaliteit. Nu ‘The American Dream’ aan
splinters schijnt geslagen, wordt ook de zelfzekerheid van de genrefilm van binnenuit
uitgehold. De werkelijkheid van de wereld dringt binnen in de wereld van het
Waarschijnlijke. Dit proces, achter de schijn van renaissance en vernieuwing, is een
van de boeiendste dingen die op het ogenblik in de cinema te beleven vallen.
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Design, p. 157
Design is een complexe aangelegenheid, en het heeft lang geduurd voor men er alle
facetten en dimensies van zag. Doorloopt men de nog vrij korte geschiedenis van de
design, dan is er in die ontwikkeling een dialectiek te ontwaren: de verschillende
dimensies komen de ene na de andere aan het licht, heffen elkaar op en leiden naar
een synthese. Een synthese die nog altijd in wording is. Graag verwijzen we hierbij
nog eens naar het artikel van Simon Mari Pruys in het januarinummer '69.

Fascisme?, p. 166
De termen ‘fascisme’ en ‘fascistische methodes’ werden enige maanden geleden
zeer emotioneel gebruikt. In dit artikeltje worden de verschillende elementen van
fascisme en fascistoïde structuur overdacht.

Lyndon Johnson en het Presidentschap, p. 170
Vijf omvangrijke boeken, in de laatste jaren verschenen, geven door hun uiteenlopende
aanpak, niet alleen een kijk op de persoon van Johnson, maar ook op de ontwikkeling
van het Amerikaanse presidentschap onder zijn bestuur.

René Gysen, p. 184
Het literair oeuvre van de onlangs overleden René Gysen is zo bescheiden en zo
grillig tegelijk, dat het zich niet leent voor slogans. Maar wie het (her)leest in het
licht van de sloganachtige contesterende maatschappijkritiek, wordt getroffen door
de talrijke fijne draadjes waarmee dit strikt individualistische werk verbonden is met
de maatschappelijke actualiteit. Bij wel geen enkele Nederlandse auteur is het
‘engagement’ voor de seksuele, sociale, politieke en economische revolutie zo nauw
verbonden met privé, esthetische en literaire motieven.
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De Staat op drift?
Editoriaal
Alle politieke slogans ten spijt. Per dag groeit de macht van de overheid op het punt
van vorming, verdeling en besteding van het nationaal inkomen. Per dag krijgen
meer mensen te maken met de wijsvinger, de geldbuidel en de verordening. Ieder
die wat wil - ten kwade dan wel ten goede - ontmoet na enige passen gaans de
overheid. Men leze het vorige editoriaal over onderwijs en Brinkgreve's relaas over
de reconstructie van de Amsterdamse binnenstad.
De overheid is een kruising geworden van Christoffel, Sinterklaas en Zwarte Piet:
centrale regulator op het gebied van de economische groei, het welzijn en de
onderlinge vreedzaamheid (politie - justitie). De Christoffel-functie is wellicht de
jongste, maar voor velen ook de meest onaantastbare. Immers na de crisis van de
dertiger jaren droeg de overheid ons, arme mensen, over het te brede water van de
werkloosheid. De econoom werd daarop heilig verklaard. Zijn instituten - Centraal
Planbureau, C.B.S., Nationaal Instituut voor de Statistiek en de Nationale Bank mochten zich als hemelse scharen in de allerhoogste sferen installeren. Omdat er
vrees is blijven bestaan voor een crisis, hebben werkgevers, boeren, werknemers,
ambtaren en middenstanders zich op de rug van Christoffel genesteld. Als ridders in
de arena voeren de leiders halfjaarlijks het Sociaal-Economische-Raadspel op, waarna
de overheid als een soort Sinterklaas de geschenken uitdeelt.
Als verzoener heeft de overheid oude rechten. De onderwijspacificatie gaf vanaf
1920 - in België vanaf 1958 het schoolpakt - aan de verschillende
levensbeschouwelijke groepen de kans om hun emancipatie te bezegelen. De goede
man dwong een praktische tolerantie af wat betreft de signatuur van de schoolbank,
het luiden van klokken of het spelen van de fanfare op zondag, de richting van
clubhuis, consultatiebureau, ziekenhuis en televisie. Ook het oude conflict tussen
Holland en de randprovincies werd rechtgetrokken: dat kon door bijdragen voor
industrialisatie of reconstructie (Limburg), dan wel door het verstrekken van
aantrekkelijkheden als uni-
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versiteiten en hogescholen, en ook wel door een veelbelovende plaats in
recreatieplannen voor het jaar 2000. De enige narigheid waren de ambtelijke papieren
en belastingexploten, die Zwarte Piet op gezette tijden door de rustige delta zond.
Doch hij was niet de enige dissonant. Na 1960 bracht de schikgodin een bezoek aan
de stad van de moderne mensen. De jeugd - door de naoorlogse geboortegolf en
stijgende levensverwachtingen opgepompt - trok de straat op. Staatshoofden werden
ontluis-terd. Met de loon-explosie van 1964 trokken de vakbonden door het rode
licht van Christoffel: loonstijging en produktiviteit verloren elkaar uit het oog. De
middenstand nam wraak met een prijzenoffensief. De vele aspiraties maakten het
geld schaars - men joeg elkaar op naar een rente-grens van 10%. Christoffel stond
machteloos, ondanks het feit dat cherubijn Zijlstra probeerde een solootje te spelen.
De Boerenpartij verspreidde de mare dat Sinterklaas niet bestond en wist bijna 8%
tot dit ongeloof te bekeren. Vanaf dat moment raakten velen in de ban van de
schikgodin.
Sommigen zeiden, we moeten Christoffel aan banden leggen. Anderen wilden de
Sint rechtstreeks laten verkiezen. De grootste groep zei: ‘We hebben die magische
drievuldigheid niet nodig. Laten we mondig worden en de staat met zijn ambtenaren,
straaljagers en belastinggelden tot dienstknecht van ons allen maken’. Toen de Paus
verklaarde bereid te zijn Christoffel, Sinterklaas en Zwarte Piet van de
heiligenkalender te schrappen, zette ieder zich achter de ploegschaar. Men vormde
discussiegroepen. De stem van de opposant verscheen op de voorpagina's. Men
maakte schema's voor binnen- en buitenlandse conflicten. Ieder werd de kans
ontnomen de ander te discrimineren. Allerwegen achtte men het laakbaar zich nog
gediscrimineerd te voelen. Het werk vorderde goed. In enkele dorpen was men al
klaar en waren de deelnemers weer naar huis gegaan. Op landelijk niveau geschiedde
hetzelfde met de discussies rond technologie, ruimtelijke ordening en oecumene.
Wie vooruit wil - zo sprak men tot elkaar in bars en klinieken - die moet de inflatie
aandurven. De mens, zo spraken de antropologen, is een waagstuk dat zich creatief
opbouwt uit vergissingen. God, zo deelden de theologen aan de pers mee, is (tijdelijk)
dood om de mens te laten ontstaan. Niet allen begrepen dat. Zijlstra - hij trad reeds
op -, doch ook Roolvink - Nederlands minister van Sociale Zaken - tastte mis, toen
hij een loonpolitieke grens wilde. De universiteit dreigde te bezwijken onder de
onophoudelijke reeks operaties die men zichzelf toebracht. Doch allerwegen was
men van mening dat het schoonheidsfoutjes waren. Zoals eens een Duitse
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professor - het waterhoofd van het kind Abraham Kuyper onderzoekend - tot de
ouders zei: ‘Es sind nur Gehirne’, zo was ook thans de communis opinio gunstig:
groeikracht, experiment, pluriformiteit, mondigheid, fasering, functie-differentiatie.
Doch iets had te denken moeten geven. De boer immers, hij ploegde voort. De auto's
raasden over de Amsterdamse Nieuwmarkt. De olieraffinaderijen gingen met
Rotterdamse steun dwars door Voorne-Putten en met Antwerpse steun dwars door
Lillo en Zandvliet. En bovenal, de overheid ging door. Het enthousiasme dat de
schikgodin bij de nieuwe generatie had gezaaid, werd door de overheid beloond.
Lusten werden verstrekt tegen opcenten. Lasten werden vergoed met subsidies en
regeringsopdrachten. Opdrachten werden omgeven met prestige. Prestige werd belast
met zwijgzaamheid. Voor iedere ingezakte autoriteit of opposant stonden tien nieuwe
klaar, want er woonden in deze lage landen veel mensen. De Staat werd onwrikbaarder
dan ooit. De knapsten werkten niet meer in de maatschappij, maar waren uit
hervormingszucht in dienst getreden van de torenhoge Staat, die de naam kreeg Allen
voor Allen. Doch ook de saaisten en de mensen met het onverslijtbare zitvlees. Zo
werd de toren hoger en hoger.
En het licht werd schaars. De toren was er voor de mensen, maar de mensen zagen
op den duur zelfs de bliksem niet meer. Als het donderde in de lucht leek dat op een
pneumatische boor, die zijn werk deed in een immens centraal verwarmingssysteem.
Alle goede deugden waren nu gemeengoed geworden. De organisatie liep perfect.
Rechtvaardigheid werd een vanzelfsprekendheid. Humaniteit was er voor ieder in
overvloed. Wie wil er nu nog beweren, zo sprak de torenwachter, dat er nog iemand
zo maar ligt te liggen. Hij had gelijk.
Toch was er één narigheid. De zich wagende mensen die collectief de vergissing
beminden om er van te leren, vergisten zich in het feit dat zij maar één leven hadden.
Daarom werden sommigen angstig, dat de tijd wel eens zou kunnen ontbreken om
van de laatste misgreep te herstellen. Toen ieder elkaar tegenkwam in de welvaart,
het welzijn en de humaniteit van de coöperatie Allen voor Allen, toen gaf het licht
de geest. Van de ravage die toen hoorbaar was, bestaat helaas geen ooggetuige-verslag.
dr. Theo P.M. de Jong
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Manipuleren met hersenen
Paul Overhage S.J.
De menselijke hersenen, dit naar structuur en prestatievermogen ronduit griezelig
gewrocht, zijn met hun ongeveer tien miljard zenuwcellen en de erbij behorende,
geweldig ingewikkelde verbindings- en terugkoppelings-systemen ongetwijfeld het
hoogst ontwikkelde orgaan van de gehele organische natuur. Slechts met de grootste
moeite kunnen wij ons een voorstelling vormen van de gecompliceerdheid van deze
machinerie. Naar hun uitwendige morfologie zijn het hersenen van primaten, die
dezelfde delen en voornaamste windingen en groeven vertonen als de hersenen van
een gorilla of chimpansee. Wat echter hun gemiddeld volume van 1400 tot 1500 cc
betreft en de enorme variabiliteit van 820 tot 200 cc - volgens Le Gros Clark (1958)
zelfs tot 2300 cc - deze worden bij de andere primaten niet bereikt.
Wegens de geweldige variabiliteit van het hersenvolume en van het patroon der
groeven en windingen is het niet mogelijk uit de grootte en de uitwendige morfologie
van de hersenen met enige mate van waarschijnlijkheid conclusies te trekken
aangaande hun geestelijk vermogen; anders zou men tenslotte nog, aldus Mayer
(1950), moeten spreken van een achteruitgang van de menselijke intelligentie sinds
het eerste glaciaal, omdat de gemiddelde schedelcapaciteit van de late Neandertaler
groter was dan die van de huidige mens. Sinds die tijd is nl. vrij abrupt een vervlakking
ingetreden van de ongewoon steil oplopende lijn van de evolutionaire hersengroei.
‘Men kan zich niet aan de conclusie onttrekken’, aldus Mayr (1963), ‘dat de evolutie
van de mens in de richting van een vergroting van de hersenen plotseling tot stilstand
is gekomen’. ‘De trend die de mens schiep, zet zich niet meer voort in het
voortbrengen van “Uebermensen”’. Men is nu echter bezig door proefnemingen de
opbouw van de cytoarchitectonische microstructuur van de menselijke hersenen te
onderzoeken en hun prestatievermogen op te voeren ten einde een vervolmaking van
de intelligentie te bereiken, dus de tot stilstand gekomen trend door kunstmatige
ingrepen van verschillende aard zo mogelijk weer op gang te brengen.
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Isolatie en transplantatie van de hersenen
Het meest radicale hersenexperiment bestaat in hun scheiding (isolatie) van het
lichaam tegelijk met de poging ze ook dan nog in leven te houden of zelfs ze op een
organisme over te planten Zo hebben Russische onderzoekers koppen van kleinere
honden op de hals van grotere getransplanteerd. Omdat zij er in slaagden de grote
bloedvaten die naar de hersenen leiden, vlug genoeg aan te sluiten aan die van een
donor, konden deze hersenen gedurende een aantal uren in een toestand worden
gehouden waarin zij tot reageren in staat waren. White, Albin en Verdura (1963)
isoleerden vijf breinen van rhesusapen volledig van de toevoerende zenuwen en
bloedvaten, zij voedden ze echter met behulp van de bloedsomloop van een donor.
De hersenen leefden, zoals vooral de elektrische hersenactiviteit aantoonde, nog
honderddertig tot honderdveertig minuten, reageerden op prikkels van de gezichtsen gehoorzenuwen en gaven zenuwimpulsen door1.
Zal het lukken ook de hersenen van een mens buiten het lichaam verder te laten
leven; althans voor een beperkte tijdsduur? Dit is nauwelijks aan twijfel onderhevig,
omdat de uiterst snelle vooruitgang van de biotechniek dergelijke experimenten
steeds meer vergemakkelijkt. Dan doen zich echter terstond een aantal moeilijke
vragen voor, b.v. naar de ‘persoonlijkheid’ en het bewustzijn van deze menselijke
hersenen, waarin de inhoud van een heel mensenleven is opgeslagen, die echter nu
de aansluiting aan de buitenwereld langs de weg van de zintuiglijke organen hebben
verloren. Alleen nog maar door het bloed van de donor en door de elektroden die
hun functie controleren of prikkels afgeven, staan zij met die buitenwereld in
verbinding. Clarke (1964) beweert dat hersenen die van het lichaam gescheiden zijn
maar door draadleidingen of radio met daartoe geëigende kunstmatige organen zijn
verbonden, ‘aan iedere denkbare belevenis kunnen deelnemen, hetzij reëel of slechts
in de verbeelding’.
Hoe men ook staat tegenover zulk een soort experimenten, eens zullen ze gedaan
worden, misschien zijn ze reeds in alle stilte en heimelijk verricht. Misschien zal
men ook eens de poging doen de gezonde hersenen van iemand die zo juist is
gestorven over te brengen op een zieke die met een onmiddellijke hersendood wordt
bedreigd, zoals men dit al doet met bloed, huid, nieren, lever, hart enz., ook al zullen
nog welhaast onoverkomelijke

1

Dezelfde onderzoekers verwijderden bij een hond de hersenen, plantten deze over op een
andere hond onder een huidplooi in de nek en sloten ze aan de voornaamste bloedvaten van
het ontvangende dier aan. De getransplanteerde hersenen werkten nog drie dagen feilloos
zowel fysiologisch als chemisch. Hun actiepotentialen konden door een elektroëncefalograaf
duidelijk worden geregistreerd (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.10.1967, nr. 236).
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moeilijkheden overwonnen moeten worden, voordat zulk een transplantatie verricht
kan worden. De juridische en esthetische problemen die zich dan terstond voordoen,
zullen aanzienlijk zijn.

Hormonale behandeling van de hersenen
Andere experimenten op de hersenen zijn gericht op vergroting en gelijktijdige
vermeerdering van het aantal neuronen en wel door behandeling of stimulering met
behulp van het groeihormoon, om zo de intelligentie op te voeren. Lederberg (1963,
1965) betreurt dat tot nu toe nog merkwaardig weinig experimenten met dieren zijn
gedaan om bepaalde fundamentele problemen van de hormonale regulatie van de
hersengrootte te onderzoeken. Het zal, volgens hem, niet lang meer duren tot wij de
voorwaarden hebben geschapen voor het ontwikkelen van een techniek die het
mogelijk maakt de grootte van de menselijke hersenen door ingrepen vóór of na de
geboorte te regelen. Hij acht de vooruitzichten voor de verandering van menselijke
hersenen die zich nog in een stadium van ontwikkeling bevinden, door behandeling
van de foetus of de baby niet ongustig. Bepaalde veranderingen ‘zullen, tenminste
bij “normale” kinderen, constructief tot stand gebracht kunnen worden, mogelijkerwijs
kunnen zij de grenzen van de huidige genetische ontwikkeling doorbreken’. Ook
Pontecorvo (1965) denkt aan ‘euphenische’ ingrepen, zoals de toepassing van een
hormoon om de ontwikkeling van de groeiende hersenen te beïnvloeden, v. Verschuer
(1966) vindt daarentegen ‘de gedachte aan een opvoering van de hersenfuncties door
kunstmatige vermeerdering van de hersencellen een utopie. Elke overschrijding van
onze norm heeft volgens de tot nu toe opgedane ervaringen pathologische
verschijnselen ten gevolge’.
Bij ratten heeft men, volgens een mededeling van Zamenhoff (1965), door
toediening van groeihormoon bereikt dat de deling van de zenuwcellen van de
hersenen zich langer voortzette dan het tijdstip waarop zij anders (kort voor de
geboorte) de deling beëindigen. Op deze manier kregen zij grotere hersenen met 86
percent meer neuronen. ‘Toen daarna de ratten in een labyrint getest werden op hun
intelligentie, vond men dat ze iets intelligenter waren’. Zij ontdekten nl. het verstopte
voedsel vlugger dan de ouderdieren met normale hormonale huishouding. ‘Op grond
hiervan schijnt het dat vroegtijdige toediening van groeihormoon het aantal van onze
neuronen kan vergroten en onze intelligentie verbeteren’.
Het is wel gewaagd uit een experiment op dieren conclusies te trekken voor de
mens. Men moet nl. bedenken dat er in de menselijke hersenen naar het schijnt
‘onvervulde gebieden’ zijn, zoals de verbazingwekkende variabiliteit van 850 tot
2000 cc bij gelijke intellectieve prestaties en andere bevindingen
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doen verwachten. Inderdaad kunnen mensen bij wie de ene helft van de schors der
grote hersenen of gedeelten van de hersenen langs operatieve weg verwijderd moesten
worden, niet alleen verder leven, maar ook de motorische en geestelijke functies tot
zekere graad verder verrichten. Functies die tot dusver b.v. door de linkerhelft werden
verricht, werden na verloop van enige tijd door de rechterhelft overgenomen. Daarom
heeft Rensch (1958) de hypothese van een ‘postintrogressie’ opgesteld, volgens
welke ‘additionele, nieuwe gebieden die tijdens de evolutie van de hersenen ontstaan,
secundair met functies worden gevuld’. Bovendien bleek ‘dat de uitwerking van
beschadigingen van de menselijke frontaalkwabben de klassieke opvatting van de
zeer belangrijke rol van deze structuren bij het doorgeven van hogere functies’ niet
bevestigt. (Teuber 1959).

Stimulering van de hersenen door psychofarmaca
Heden ten dage heeft zich een nieuwe tak van wetenschap buitengewoon snel
ontwikkeld, de psychofarmacologie. Haar hoofddoel is weliswaar de synthese van
speciale medicijnen en drugs die geschikt zijn voor de behandeling van psychiatrische
verschijnselen. Maar haar produkten, de psychofarmaca, hebben inmiddels een
geweldig groot aantal afnemers gevonden. Het glas water naast tabletten tegen
slapeloosheid en hoofdpijn of andere kalmeringsmiddelen op talloze nachtkastjes
zijn zonder meer symbolisch voor de veroveringstocht van de psychische
geneesmiddelen. In buitengewoon groot aantal worden ze ingenomen. Deze sterke
behoefte aan tabletten komt zeer zeker meer voort uit verlangen naar ontspanning
en kalmering dan uit dat naar stimulering, maar het valt niet te ontkennen dat het
heil van deze psychofarmaca tevens gepaard gaat met een overvolle maat aan gevaren
en helaas ook met zenuwinstortingen en letsel voor het leven. De psychofarmaca
zijn een ernstig probleem geworden.
Van de doelgerichte toepassing van speciale psychofarmaca verwacht men inzicht
in de met de zenuwen in verband staande grondslagen van het bewustzijn, de
waarneming, de gevoelsreacties, de gedragingen enz. Ook hoopt men dat deze
middelen zullen bijdragen tot verdieping van de beleving en tot variatie van de
gevoelservaringen, geheel afgezien van de kalmering, ontspanning en genezing van
hen die psychisch belast zijn. Anderzijds valt echter te vrezen dat de steeds
toenemende mate van specialisatie en doelgerichtheid bij de toepassing van
psychotherapeutische middelen wel eens tot experimenten zou kunnen leiden die ten
doel hebben het menselijk gedrag onder bewuste controle te krijgen, hetgeen b.v.
zou kunnen gebeuren in gemeenschappen die zich van zulke mogelijkheden bewust
zijn.
Volgens Hoagland (1963) is er maar weinig dat pleit voor leiding van nor-
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male mensen door toepassing van de bekende psycho-actieve preparaten. ‘Want deze
stoffen, die misschien bij psychotische patiënten depressies en angst kunnen
verminderen, kunnen normale mensen alleen maar in verwarring brengen en
ongelukkig maken. Efedrine en zijn derivaten zetten weliswaar iemand die vermoeid
is, voor korte tijd tot grotere activiteit aan, maar de erop volgende kater heft de
tijdelijke winst weer op. De functies van normale, gezonde organen, met inbegrip
van de hersenen, konden door deze preparaten tot dusver niet merkbaar worden
verbeterd. Dit geldt ook voor het gebruik van medicamenten bij wedstrijden van
sportieve en andersoortige aard. Wanneer sommige stoffen met farmacologische
werking, met inbegrip van alcohol, een mens het gevoel geven dat zijn mogelijkheden
worden opgevoerd, dan tonen experimenten aan dat dit in feite niet het geval is’.
Als middelen ter ‘vervolmaking van de intelligentie’ kunnen misschien worden
aangeduid de middelen die het leervermogen moeten verbeteren en toepassing vinden
bij dierproeven en bij zieken. Zo kan b.v. magnesiumpemoline, een middel dat het
centrale zenuwstelsel prikkelt, de geheugenprestatie van ratten opvoeren. Deze stof
bevordert nl. de synthese van ribonucleïnezuur (RNA), zodat de dieren bij de dressuur
onder invloed van dit middel niet alleen vlugger leren maar ook het geleerde beter
onthouden. Men heeft het ook toegepast bij patiënten die aan ernstig, door psychose
of ouderdom veroorzaakt geheugenverlies leden, met het resultaat dat na langduriger
behandeling de prestaties verbeterden, vooral het leeren herkenningsvermogen.
Hoagland (1963) maakt melding van de stimulerende medicamenten strychnine en
picrotoxine, die men ratten vóór en na het experiment toediende. Beide stoffen
verhoogden de leersnelheid. Deze ‘duidelijke verbetering in het bewaren van
opgenomen informatie met behulp van medicamenten, die resulteert in een verbetering
van het leervermogen, opent interessante, praktische mogelijkheden bij leerprocessen
in de toekomst’2.
Sinds enige tijd is de drug LSD 25 onderwerp van gesprek, waarvan de uitwerking
in menig typisch opzicht lijkt op de mescaline-roes. De kranten schrijven erover
onder opschriften als ‘LSD 25 - een gevaarlijk paradijs’,

2

Sedert kort schijnen psychofarmaca ook te voldoen als middelen ter ‘vervolmaking van de
intelligentie’, zij het voorlopig alleen nog maar bij dieren. Men koestert hier hooggespannen
verwachtingen. Zo heeft (volgens Der Stern, 1968, nr. 18) de Amerikaanse hersenonderzoeker
D. Bech van California University als deskundige voor een sub-commissie van de
Amerikaanse senaat er de nadruk op gelegd, dat men in vijf tot tien jaar de eerste middelen
zal hebben om het intelligentiequotiënt, het geheugen en het leervermogen van een mens op
te voeren - ‘of natuurlijk ook te verminderen, precies zoals wij dat wensen. Wij doen dit al
met proefdieren, zij leveren voortreffelijke prestaties of ze zijn dom, naargelang de chemicaliën
die wij hun toedienen....’.
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‘De weg naar de hallucinatie’, ‘Medicijn of narcoticum’, enz.. Deze stof werd
oorspronkelijk gewonnen uit de schimmel die rogge aantast, hij kon echter inmiddels
door analyse geïdentificeerd worden als lysergzuurdiaethalamide (LSD) dat
gemakkelijk kan worden samengesteld. Dit narcoticum noemen zijn verdedigers ‘een
vitamine voor gemoed en geest’ en een ‘sleutel tot de innerlijke wereld’, terwijl de
tegenstanders het voor de ‘gevaarlijkste drug van onze eeuw’ houden, en het
aanduiden als het ‘opiaat van het westen’, een middel met sterkere werking dan
mescaline. De beschrijving van de effecten van dit hallucinaties bewerkende middel
is zeer gevarieerd; er wordt gesproken van bewustzijnsverwijding, opening van
onvermoede perspectieven, buiten zich zelf treden, ongewone helderheid, bevrijdend
verdwijnen van het verantwoordelijkheidsgevoel, zich losmaken van het milieu,
zweven in de eindeloze ruimte, hallucinaties in overweldigende kleuren, maar ook
van oplossing van het eigen lichaam, verbrijzeling van het eigen ik, wervelen door
het heelal, groeiende angstvoorstellingen, ontzettende vrees voor de verplettering
van de eigen persoon enz.. In elk geval laat LSD 25, evenals andere narcotica,
duidelijk zien tot welke tijdelijke prestatieverhoging de menselijke hersenen in staat
zijn. Ook deze ervaring van het uiterst mogelijke maakt deel uit van het onderzoek
van het menselijk brein.
Volgens Miller (1966) heeft het chemisch onderzoek van de hersenen tot nu toe
twee significante feiten opgeleverd. ‘Ten eerste kunnen bepaalde hersencellen door
speciale chemicaliën geprikkeld worden en op de tweede plaats kan driftmatig gedrag
met chemische middelen te voorschijn geroepen en in stand gehouden worden’. Zo
kan b.v. door inspuiting van een zoutoplossing in een bepaalde plek van de
hypothalamus bij geiten een zeer sterk dorstgevoel opgewekt worden, door injectie
van het mannelijk geslachtshormoon testosteron, al naar gelang van de getroffen
plaats van de hypothalamus, moederlijk gedrag of mannelijke seksuele activiteit of
zelfs een eigenaardige combinatie van beide; door het inbrengen van andere stoffen
met chemische werking (acetylcholine, noradrenaline) in de zijkant van de
hypothalamus honger, verzadiging en dorst. Men was in staat zenuwbanen te
ontdekken die betrokken zijn bij beloning en bestraffing. Al deze experimenten
dienen om de neuronencircuits in de hersenen op te sporen, die de verschillende
gedragspatronen beheersen, dus om de neurofysiologische grondslagen van het gedrag
te onderzoeken.

Prikkeling van de hersenen door elektrische impulsen
Het is niet precies bekend hoeveel feiten, indrukken en belevenissen onze hersenen
in de loop van ons leven kunnen bewaren, omdat wij hetgeen wij
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beleefd hebben, niet ten allen tijde weer in ons bewustzijn kunnen oproepen. Het
schijnt echter veel meer te zijn dan verwacht werd. Op grond van de onderzoekingen
van Penfield, Roberts en medewerkers (1959) bestaat zelfs alle reden aan te nemen
dat wij in de grond van de zaak niets vergeten. Zij slaagden er nl. in door prikkeling
van verschillende hersendelen, in het bijzonder van de hippocampus, die nog tot het
‘limbische systeem’, het gebied van de emoties met het ‘emotionele geheugen’ wordt
gerekend, reeds lang verloren gewaande, emotioneel gekleurde herinneringsbeelden
weer tot leven te brengen, en wel met zulk een duidelijkheid alsof een scène uit een
film voor ons geestesoog wordt afgedraaid. Zelfs details, zoals licht, kleur, geur,
klank, woord en persoonlijke interpretatie werden waargenomen. Als de elektrische
prikkeling het verleden terugroept, aldus beschrijven Penfield en Roberts dit proces,
‘lijkt de patiënt een vroegere periode opnieuw te beleven en die gebeurtenissen
waarvan hij zich in die vorige periode bewust is geweest, weer waar te nemen. Het
is alsof de bewustzijnsstroom opnieuw zo stroomt als in het verleden.... De patiënt
neemt echter nog meer waar. Hij heeft een dubbel bewustzijn. Hij begeeft zich in de
bewustzijnsstroom van het verleden; hij is dezelfde als in het verleden; maar wanneer
hij naar de opeenvolging van de stroom kijkt, is hij zich alleszins bewust van het
heden’. De patiënt weet dus dat zijn belevenissen herinneringen en niet actuele
gebeurtenissen zijn.
De patiënt herkent voorts de ervaringen van zijn verleden als authentiek. Ook al
heeft hij de gebeurtenissen vergeten, hij twijfelt er toch niet aan dat het een gebeuren
was waarbij hij een rol heeft gespeeld. ‘Van belang is ook de constatering dat de
tijdfilm altijd in voorwaartse richting afloopt, nooit achterwaarts, zelfs dan wanneer
hij herrijst uit het verleden.... Zolang de elektrode tegen de betreffende plek wordt
gehouden, gaat het beleven van een dag uit het verleden in voorwaartse richting. Er
bestaat geen tegen- of vasthouden, geen teruglopen of oversnijding met andere
perioden. Wanneer de elektrode wordt verwijderd, breekt de belevenis even plotseling
af als zij begon’. ‘Er bestaat een neuronaal afschrift van de bewustzijnsstroom’, aldus
vatten Penfield en Roberts hun opvatting samen, ‘die alles wat een mens eenmaal
waarnam, zelfs onbelangrijke gebeurtenissen, in een continue opeenvolging minuut
voor minuut vasthoudt. Dit noteren van de stroom van vroegere bewustzijnstoestanden
kan bij gelegenheid door middel van elektrische prikkels van het interpretatieve
gebied van de hersenschors van een mens die bij bewustzijn is, gereactiveerd worden’.
Geen mens zou echter in staat zijn zijn levensgeschiedenis opzettelijk te reactiveren.
In hypnotische toestand, waarin een dergelijke reactivering bijwijlen kan worden
waargenomen, is de gehypnotiseerde niet meer meester van zichzelf. Wanneer een
opzettelijke bewustmaking van het verleden
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mogelijk zou zijn, dan zou de mens wel eens, aldus de opvatting van Penfield en
Roberts, ‘hopeloos in de war kunnen raken’3.
Als de motorische windingen geprikkeld worden, aldus Penfield en Roberts, kan
de patiënt wel verbaasd zijn over de ontdekking dat hij zijn arm of been beweegt,
maar hij heeft nooit de indruk dat hij zelf de wil had dit te doen. ‘Als de gehoorschors
wordt gestimuleerd, dan beschrijft de patiënt de geluiden op verschillende manier
als luiden, brommen, tonggeklik, bruisen, tsjilpen, zoemen, kloppen of gestommel.
Hij heeft echter nooit de indruk dat hij woorden of muziek of iets wat een herinnering
voorstelt, gehoord heeft. Bij prikkeling van de optische schors is wat de patiënten
zien heel wat meer elementair dan de dingen die zij in het normale leven zien. Wat
zij zien beschrijven zij als ‘flikkerend licht’, ‘kleuren’, ‘sterren’, ‘vuurwielen’,
blauwgroene en roodgekleurde schijven’, ‘vale en blauwe lichten’, ‘gekleurde
wervelende ballen’, ‘uitstralende grijze, op een stift lijkende voorwerpen’, ‘die
roodachtig of blauw worden’, enz.. Al deze sensorische prikkels zijn elementair. Een
elektrode die 40, 60 of 80 impulsen per seconde afgeeft aan het opnamevlak van een
sensorisch schorsgebied, is niet in staat de verschillende patronen van de
stroomimpulsen weer te geven die normaliter op deze plaats aankomen wanneer een
mens de voorwerpen uit zijn omgeving ziet of voelt of hoort’.
Met behulp van uiterst fijne elektroden is men thans in staat zeer bepaalde plekken
van de hersenen te stimuleren. Zo kunnen door elektrische prikkeling van
verschillende plaatsen van het limbische systeem, waar het ‘emotionele geheugen’
is gelokaliseerd, lust- en onlustgevoelens opgewekt worden. Ratten bij wie een fijne
elektrode duurzaam op een bepaalde plaats was ingeplant, hadden de mogelijkheid
een toets in te drukken om de stroom in te schakelen. Wanneer de elektrode in de
hersenen een plek voor lustgevoelens prikkelde, dan drukten de dieren telkens weer
deze toets in tot zij niet meer konden. Als ze de keuze hadden tussen deze toets en
een andere die voedsel leverde, dan zagen zij liever van het voedsel af en drukten
de ‘lusttoets’ in. Bevond de elektrode zich in het gebied van de gevoelens van onlust,
dan meden de dieren de desbetreffende toets. Soortgelijke proeven heeft men met
apen gedaan. Ook bij de mens zijn deze waarnemingen bevestigd. Zo bracht men na
prikkeling van de uit het

3

Clarke (1964) is een andere mening toegedaan. ‘Hoe geweldig zou het zijn’, zo stelt hij zich
zijn toekomstvisioen voor, ‘het eigen verleden nog eens te doorleven, vroegere vreugden
nog eens te voelen, oude zorgen in het licht van latere ervaringen verlicht te zien en te leren
van vroegere fouten!’ ‘Om een pagina van de krant te herlezen die wij dertig jaar geleden in
onze hand hielden, zouden we alleen maar op de desbetreffende hersencel de juiste prikkel
moeten uitoefenen. Dat zou als het ware een ‘tijdreis in het verleden’ zijn, misschien de enige
die ooit mogelijk is. Het zou heerlijk zijn als dat zou kunnen’.
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dierexperiment bekende punten - met instemming van de patiënt - b.v. lust- of
onlustgevoelens teweeg. Ook kunnen elektroden in het lichaam worden gebracht,
om een onderzoek in te stellen naar nog onbekende gewaarwordingen4.
Met deze in de hersenen ingebrachte elektroden die elektrische impulsen tot stand
brengen, zet natuurlijk de toekomstmuziek met krachtige tonen in. Zo acht Ropp het
mogelijk, naar Rieker (1965) meedeelt, door elektrische prikkeling ‘elke gewenste
gewaarwording, hetzij zien, tasten, smaak of reuk (kunstmatig) teweeg te brengen.
Wat een toekomstvooruitzichten voor de vermakelijkheidsindustrie!’ De cinema van
de toekomst zou een door elektriciteit opgewekte hallucinatie zijn, waarbij scherm,
projector, beelden en ogen overbodig zouden zijn: stroomstoten op de reukwindingen
zouden voor overeenkomstige reukgewaarwordingen zorgen, elektrische prikkeling
van de kernsystemen van de tastzin in de hersenen voor echte gewaarwordingen,
andere elektrische impulsen voor geluksgevoelens of angsten, enz.. Ook de extase
van een mysticus en de verrukking van een kunstenaar bij zijn scheppende arbeid
zouden op zekere dag door minimale stroomstoten tegen bepaalde uiterst kleine
hersencentra kunstmatig voortgebracht kunnen worden. ‘Zouden wij later kunstmatige
herinneringen kunnen ‘componeren’, op een geluidsband overnemen en ze daarna
met elektrische of andere middelen naar de hersenen toevoeren’, zo ‘dicht’ Clarke
(1964), ‘dan zou een “surrogaat-belevenis” ontstaan die veel levendiger zou zijn
(omdat het met alle zinnen zou worden opgenomen) dan elke andere die alle middelen
van Hollywood bij elkaar ons zouden kunnen verschaffen. Dat zou inderdaad de
meest volmaakte vorm van amusement zijn - een fictief gebeuren en toch zo echt of
nog echter dan de werkelijkheid’. Clarke spreekt zelfs van een tele-leiding van hele
volkeren over

4

Experimenten op de hersenen kunnen ook door operatieve ingrepen van de meest verschillende
soort worden verricht. Chirurgische ingrepen, b.v. in de randsystemen, vermogen het
emotionele gedrag duidelijk te veranderen. Zo verdwenen bij apen bij wie de Amygdala
(amandel kernen) resp. de Piriformisvleugels zorgvuldig langs operatieve weg waren
verwijderd, de meeste reacties van vrees en woede. Zij toonden zich opvallend gedwee en
onbevreesd. Eenzelfde resultaat leverden onderzoekingen bij katten op. Een additionele
verwonding van de ventromediale kern van de hypothalamus verandert ze weer in agressieve,
woedende dieren. Men kan nu, zoals Young (1963) meedeelt, ‘de Amygdala verwijderen en
ze de volgende dag weer aanbrengen, doordat men de hersenen wat de essentiële delen betreft
halveert en één oog sluit. Dan heeft de ene kant van de hersenen die de prikkel vanuit het
geopende oog ontvangt, in zekere zin geen Amygdala. Ten gevolge daarvan is de aap zeer
tam, tenminste ten aanzien van visuele prikkels. Wanneer men dan het andere dichtgeplakte
oog weer opent, dat de kant met de Amygdala voedt, verandert het dier weer in een wilde
aap’. Dat is, zoals Young er nog aan toevoegt, een zeer doeltreffende techniek, ‘waaruit wij
zeer veel over emotionele reacties kunnen leren’.
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centrale zenders, waarvan de uitgezonden impulsen zich richten tot de ‘beloning- en
strafcentra’ van de mens.
Wanneer men de werking van de verschillende medicamenten, in het bijzonder
van narcotica als LSD en mescaline, en andere psychofarmaca met speciale uitwerking
voegt bij de mogelijkheden tot prikkeling langs elektrische weg, dan gaan wij, zoals
Rieker (1965) zegt, ‘een tijd tegemoet waarin de mens zijn karakter, zijn verstand
en zijn gemoed naar believen kan aanpassen aan de behoefte van iedere dag’.
De beschreven toekomstvisioenen, die nog met vele vermeerderd zouden kunnen
worden, laten wel duidelijk zien in welke richting men wenst en verwacht dat de
experimenten op de menselijke hersenen worden voortgezet, en op welke resultaten
men heimelijk hoopt. Maar dergelijke experimenten, hetzij van operatieve aard of
met behulp van hormonen, medicijnen of elektrische impulsen, zijn steeds verbonden
met een groot risico. Het hersenonderzoek zal derhalve, zoals Haldane (1963) terecht
zegt, ‘even gevaarlijk zijn als de exploratie van de Antarctis of de diepten van de
wereldzee, maar heel wat meer lonend’. Het onderzoek zal zich moeten beperken
tot personen met hersenletsel, die medische hulp behoeven, of tot vrijwilligers.
Mochten echter niet voldoende volwassen vrijwilligers beschikbaar zijn, dan zouden,
naar Haldane's opvatting, in een toekomstige samenleving met andere idealen dan
de onze veel ouders bereid gevonden worden ‘het leven van hun kindje te riskeren
in de hoop dat het buitengewone krachten zou kunnen ontwikkelen’. Hier treedt
drastisch aan het licht wat het eigenlijke doel is van de experimenten op de menselijke
hersenen: vervolmaking van de intelligentie en van het beleven. Daar men dergelijke
experimenten en kunstgrepen onbewogen zal voortzetten, behoeven de daardoor
opduikende moeilijke en ernstige problemen van juridische, politieke, sociologische
en ethische aard dringend een grondige en omvattende discussie.
Een uitvoerige uiteenzetting van het manipuleren met menselijke hersenen is te
vinden in P. Overhage, Experiment Menschheit. Die Steuerung der menschlichen
Evolution, Frankfurt, 19682. Hier zijn ook de werken van de in de tekst aangehaalde
auteurs genoemd.
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Het vijfjarenplan van de Indonesische regering
A. Goenawan Setiardja
In zijn laatste zitting van 21 tot 30 maart 1968 heeft het voorlopig Volkscongres
(Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara) in Djakarta waarnemend president
generaal Suharto benoemd tot president van de republiek Indonesia. En in zijn besluit
no. XLI droeg het Volkscongres de regering op een vijfjarenplan samen te stellen
en uit te voeren om Indonesië op te bouwen. Generaal Suharto stond voor een
moeilijke taak. Toen president Sukarno in begin 1966 na de mislukte putsch van de
communisten zijn macht verloor en zijn macht overdroeg aan generaal Suharto, was
Indonesië in een chaotische toestand: Indonesië had meer dan 2 miljard dollar schuld
bij verschillende landen, de inflatie was niet te stuiten, er heerste een grote
werkeloosheid. Sukarno had reusachtige monumenten en fabrieken laten bouwen
die niet rendabel waren. Politiek liet hij het volk in een situatie van onzekerheid,
waardoor de mensen na die putsch elkaar wantrouwden. De corruptie tierde welig
en scheen onuitroeibaar, de smokkelhandel ontwrichtte de economie, zo ook de vlucht
van het Indonesische kapitaal naar het buitenland.

Het doel van het vijfjarenplan
Het is president Suharto gelukt overeenkomstig de wens van het Volkscongres om
voor 5 juli 1968 een nieuw kabinet te vormen, het zogenaamde ‘opbouw-kabinet’,
waarin technocraten als ministers zitten. Het is dit kabinet gelukt het
vijfjaren-ontwikkelingsplan oftewel de Repelita (rentjana pembangunan lima tahun)
eind 1968 samen te stellen, dat gebaseerd is op de volgende fundamentele
doelstellingen:
a. het inkomen van de kleine man moet op een hoger peil gebracht worden, zodat
zijn levensstandaard ook hoger wordt;
b. het vijfjarenplan moet gezonde voorwaarden scheppen voor de verwezenlijking
van de verdere nationale opbouw in de toekomst.

De doelstellingen waaraan de regering met zijn apparaat en het hele volk
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zich moeten houden, zijn vastgelegd in het besluit van het Volkscongres no. XXIII,
dat de leidraad vormt voor dit ontwikkelingsplan. Heel anders dan het
ontwikkelingsplan van de regering Sukarno in 1960 is het vijfjarenplan van de regering
Suharto eenvoudig en sober. Het is gericht op de voeding en kleding van het volk,
verbetering van de infrastructuur, volkswoningen, uitbreiding van de werkgelegenheid
en verbetering van het geestelijke en culturele leven. Ofschoon de nadruk van de
ontwikkeling ligt op de landbouwsector in de brede zin (zij omvat behalve de
landbouw in de strikte zin ook de tuinbouw, het boswezen, de visserij, de veeteelt)
wordt er evenwel ook aandacht geschonken aan de industriële opbouw om de
landbouwsector te steunen, zoals de kunstmestindustrie, de cementindustrie, industrie
voor de landbouwwerktuigen. Indonesië is inderdaad een agrarisch land, 70% van
de bevolking leeft van de landbouw. Maar de regering ziet ook in van hoe groot
belang de deviezenbesparende industrieën zijn die de importgoederen vervangen als
textiel, papier, autobanden en bouwmaterialen. De ontwikkeling van de infrastructuur
krijgt de volle aandacht omdat die naast het belang dat zij heeft voor de economische
opbouw en economische eenheid van Indonesië, ook de eenheid van land en volk
bevordert.

De financiering van het vijfjarenplan
Wat betreft de financiering van het vijfjaren-ontwikkelingsplan worden de volgende
bronnen genoemd, namelijk uit het binnenland:
1. staatsbesparingen
2. privaatinvesteringen
3. bankkredieten

terwijl uit het buitenland:
1. kredieten op lange termijn
2. hulpprogramma's
3. hulpprojecten zonder politieke binding
4. buitenlandse investeringen die vermoedelijk in de komende jaren zullen
toenemen.

De totale financiering voor dit vijfjaren-ontwikkelingsplan zal tot ongeveer 1420
miljard rupiah oplopen, waarvan 1059 miljard uit de staatsbegroting zal komen, en
361 miljard rupiah uit het buitenland. De financiering voor de opbouw in 1969/1970,
het eerste jaar van het vijfjaren-ontwikkelingsplan, zal voor circa 123,4 miljard rupiah
via de staatsbegroting geschieden, terwijl uit de bankkredieten een bedrag van 38
miljard rupiah gereserveerd wordt.
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De specificatie van de bedragen bestemd voor de verschillende ontwikkelingsprojecten
in de regeringssector is als volgt:
Terreinen van activiteit 1969-1970
A.
Economische
zaken

B.

C.

1969-1974
94.400

829.000

1. Landbouw 35.100
en irrigatie

319.000

2. Industrie 18.300
en mijnbouw

130.000

3.
Elektrische
kracht

10.900

100.000

4.
27.100
Communicatie
en toerisme

230.000

5. Landelijke 3.000
ontwikkeling

50.000

Sociale
zaken

19.600

172.000

1.
4.600
Gezondheid
en
familyplanning

42.000

2.
Opvoeding
en cultuur

10.500

95.000

3. Sociale
zaken en
diversen

4.500

35.000

Algemene
zaken

9.300

58.000

1. Defensie 4.000
en veiligheid

28.000

2. Diversen 5.300

30.000

Totaal (in miljoenen
rupiahs)

123.300
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1.059.000

Reden van optimisme
De regering Suharto heeft getoond wat zij kan, er is een vooruitgang te bespeuren
die vrij belangrijk is. In de begroting van 1967 werden de routine-uitgaven nog door
buitenlandse hulp gedekt, terwijl in 1968 deze uitgaven slechts door ontvangsten uit
het binnenland gedekt zijn. In dit jaar 1969 zullen volgens raming 10% of 24 miljard
rupiahs van de staatsinkomsten ter beschikking gesteld worden van de
ontwikkelingsbegroting, dit zijn de zogenaamde staatsbesparingen. En in de komende
vijf jaren zullen deze staatsbesparingen naar raming tot 226 miljard rupiahs toenemen.
De openbare veiligheid is belangrijk toegenomen. Strenge maatregelen tegen
rustverstoorders in Djakarta en andere grote steden hebben ook een gevoel van
veiligheid geschapen onder de stadsbewoners. Verder is veel vooruitgang geboekt
bij het aankweken van het gevoel voor democratie. Wat de economie betreft, de
prijzen van negen fundamentele produkten hebben sinds 1968 voldoende stabiliteit
getoond in die zin dat buitengewone prijsstijgingen niet eens gedurende de dagen
die de godsdienstige feestdagen van lebaran en Kerstfeest voorafgingen, voorkwamen,
een opmerkelijke afwijking van de traditionele gang van zaken. Volgens de statistische
gegevens is het doorsnee indexcijfer aan het eind van het jaar 13% lager dan dat van
januari 1968. De rijstprijzen bleven opmerkelijk stabiel.
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Sommige gebieden noteerden zelfs een verlaging. In de loop van 1968 nam de inflatie
met ongeveer 86% toe. Dit komt neer op een maandelijkse toename van 7,1%. De
stijgende rijstprijzen aan het eind van 1967 waren hoofdzakelijk verantwoordelijk
voor een inflatietoename van ongeveer 40% in januari 1968. Berekend naar de laatste
zes maanden was het percentage van de inflatie slechts 15,4% of 2,6% per maand.
De handelsbalans over 1968 vertoont een toenemend volume zowel van de export
als van de import, vergeleken met het vorige jaar. De export steeg met ongeveer
14,9% (petroleum en ertsprijzen inbegrepen), de import met ongeveer 22% (import
onder de zg. suppletoire deviezen en leveringen inbegrepen). De samenstelling van
de Indonesische import vertoont 'n hogere graad van gezondheid vergeleken met de
voorgaande jaren. Essentiële consumptiegoederen namen 46,5% van het totaal in
beslag; ruwe grondstoffen 40,78%; kapitaalgoederen 11,6% en diversen 1,21%. De
hoeveelheid geld in circulatie wordt geschat op 112 miljard rupiahs aan het eind van
het jaar 1968, hetgeen een toename van 117% betekent. Een vergelijking met het
inflatiepercentage dat 85% bedraagt, toont een groeiend vertrouwen van het publiek
ten opzichte van de rupiah.
De toename in volume van het geld in circulatie had geen nadelige invloed op het
monetaire evenwicht, wat de mening tegenspreekt als zou de krapgeldpolitiek van
de regering de produktie-activiteit in de weg hebben gestaan. De staatsbegroting
toonde een grote vooruitgang: de routine-uitgaven waren geheel gedekt door de
binnenlandse inkomsten.
Veel aandacht werd gegeven aan de infrastructuren in het afgelopen jaar 1968. De
verbindingen te land, ter zee en in de lucht werden verbeterd. Die verbeteringen
waren inderdaad nog niet zoals we wensten, maar ze droegen toch bij tot het vlotter
verlopen van de handel en tot hogere produktiviteit. De produktie maakte vooruitgang
vergeleken met 1967.
produkt
rijst

1967
9,5

1968
10,16

miljoen ton

textiel

225

325

miljoen m

rubber

585.000

593.275

ton

palmolie

115.031

120.750

ton

palmpitten

22.225

22.250

barrel

petroleum

118.149.334

202.154.300

barrel

nikkel

170.601,75

261.026

ton

De ernstige pogingen van Indonesië om haar economie te verbeteren boezemden
andere landen vertrouwen in. In 1968 zijn aan buitenlandse kredieten tot een totaal
bedrag van ongeveer 400 miljoen US dollar ontvangen, die toegevoegd werden aan
de ontwikkelingsbegroting. Voor 1969 is men

Streven. Jaargang 23

132
het er onder de crediteuren-landen over eens dat Indonesië 500 miljoen US dollar
nodig zal hebben voor de ontwikkelingsprojecten.

De verwachtingen
Op 1 april ging het vijfjarenplan in. De twee jaren die het kabinet als termijn had
gesteld voor rehabilitatie en stabilisatie zijn om en 1 april begon Indonesië met de
uitvoering van het vijfjaren-ontwikkelingsplan. Althans formeel, want men zal wel
meer aan een geleidelijk in elkaar overlopen moeten denken. Heel anders dan het
ontwikkelingsplan van 1960 dat toen van start ging met grootse toespraken en
plechtigheden, begon de uitvoering van dit vijfjarenplan zonder poeha, sober en vol
eenvoud, misschien te sober en te eenvoudig. Maar president Suharto en de
tegenwoordige regering zien in dat het volk al die toespraken en beloften beu is. Het
wil de vervulling van de beloften hebben, het wil de realiteit zien als bewijs dat de
regering inderdaad aan het volk dat te lang geleden heeft, dat te lang verwaarloosd
is, welvaart en rust wil geven. Men heeft nu grote verwachtingen van dit
vijfjaren-ontwikkelingsplan. In de landbouwsector zal de produktie van
exportprodukten en voedsel verhoogd worden met 15,4 miljoen ton, zodat Indonesië
geen rijst meer behoeft te importeren.
Tussen 1953 en 1967 moest Indonesië per jaar 100 miljoen US dollar voor
rijst-import uitgeven. Daarom wil de regering nu de irrigatie, die zovele jaren
verwaarloosd is, herstellen, waardoor 900.000 ha sawah bevloeid kunnen worden,
en het sawah-areaal met ongeveer 480.000 ha uitbreiden. In de industriële sector zal
in de komende vijf jaren naar een produktieverhoging van 90% gestreefd worden
naast die van de landbouwsteunende industrie. Wat de textielproduktie betreft, die
zal aan het einde van dit vijfjarenplan 900 miljoen meter per jaar moeten zijn. In de
mijnbouwsector zal veel aandacht besteed worden aan de produktie van olie, aardgas,
tin, bauxiet, koper, nikkel, goud en zilver, zwavel, diamant en steenkool. In deze
sector zal de regering vanwege de grote behoefte aan risicodragend kapitaal
buitenlands kapitaal aantrekken. Veel aandacht zal ook gegeven worden aan de
uitbreiding van de elektrische krachtinstallaties die als stuwkracht van de economische
ontwikkeling van groot belang zijn. Het transport te land, ter zee en in de lucht zal
gericht worden op de producerende gebieden, de havens, de verbinding tussen de
plus- en minusgebieden en op het toerisme.
Het onderwijs zal in het eerste jaar van het vijfjarenplan slechts 8,5% van de totale
ontwikkelingsbegroting toegewezen krijgen, terwijl in de komende vijf jaren meer
aandacht besteed zal worden aan het technisch- en vakonderwijs, zonder dat het lager
onderwijs hierdoor verwaarloosd wordt.
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Tot nu toe heeft men in Indonesië te veel algemene middelbare scholen; vakscholen
zijn niet zo in trek. Nu moet er verandering komen in deze mentaliteit.
Voor de opbouw van de strijdkrachten zal in de komende vijf jaren slechts 2,6%
uit de hele ontwikkelingsbegroting getrokken worden. Tot 1965 schonk men te veel
aandacht aan Java en in het bijzonder aan de hoofdstad Djakarta, de andere eilanden
werden verwaarloosd tot grote ergernis van de bevolking van die eilanden. Nu worden
alle grote ontwikkelingsprojecten over de hele archipel verspreid, zodat zoveel
mogelijk een evenwichtige groei en ontwikkeling bereikt kan worden. Voorts wil de
regering haar aandacht aan de ontwikkeling van de dessa (dorp) geven. Hiervoor is
elke dessa een bedrag van 100.000 rupiah (f 1.000,-) toegewezen. Dit is inderdaad
niet veel, maar met goed beheer en efficiënt gebruik van de fondsen kan verwacht
worden dat er doelmatige projecten door de dessa zelf worden ontwikkeld.

Nabeschouwing
De dageraad breekt aan voor het vijfjarenplan, dat nu niet enkel een plan is, maar
ook een richtlijn voor de realisatie van ontwikkelingsplannen. Het vijfjarenplan is
een eerste stap in een grote nationale opbouw. De bedoeling van dit vijfjarenplan is
niet enkel om het materiële bestaan van het volk te verbeteren, maar ook het volk
een menswaardiger bestaan te geven, zodat het niet enkel voldoende kleding en
voeding heeft, maar ook orde en rust, gemeenschapsgeest en rechtszekerheid.
Daarvoor is nodig medewerking van het volk; derhalve moeten zowel de centrale
als de plaatselijke regering het volk inschakelen en leiding geven en enthousiasme
geven opdat iedereen dan meedoet het vijfjarenplan uit te voeren. De regering moet
het volk overtuigen dat dit vijfjarenplan een plan is om het volk zelf tot vooruitgang
en tot ontwikkeling te brengen. Elk collectief egoïsme in welke vorm dan ook moet
verwijderd worden, zodat de onderlinge verhoudingen van de staatsburgers niet
worden bepaald door de godsdienstige kleur, politieke partij of economisch voordeel,
maar door de produktiekracht, gelijkgerechtigheid en solidariteit van de hele
gemeenschap.
De reële waarde van dit vijfjarenplan hangt af van de realisatie van de uitvoering
van wat ontworpen is. De uitvoering van dit mooie plan hangt af van de uitvoerders;
en dat zijn de ambtenaren, de leden van de strijdkrachten, de regenten, de tjamats
(de hoofden van de onder-districten), de lurahs (de dorpshoofden) met hun helpers.
En om dit plan goed uit te voeren is arbeidsvreugde nodig. En daarvoor is op de
eerste plaats nodig voldoende salaris, voldoende loon. En nu is het een feit dat de
Indonesi-
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sche ambtenaar niet voldoende verdient. Wat hij verdient is slechts genoeg om
gedurende 2 weken rond te komen. Daarom is de vrouw gedwongen om ook te
werken, daarom doet de man ook nog iets anders om een hele maand lang rond te
kunnen komen. De verleiding is zeer groot om ook corruptie te plegen. De regering
schenkt er nog te weinig aandacht aan in dit vijfjarenplan om de salarissen van zijn
ambtenaren en strijdkrachten te verbeteren. Ook het lot van de tani's (de boeren)
moet behartigd worden, die hun rijst vrij goedkoop moeten verkopen. Tot 1958 was
rijst even goedkoop als suiker. Doch nu is suiker iets meer dan 2 keer zo duur als
rijst. Andere produkten zoals tabak, thee, koffie zijn nog niet zo stabiel als rijst. Maar
ondanks alles kan men zeggen dat de tegenwoordige regering deze maanden reeds
successen heeft geboekt.
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‘Braziliaans’ katholicisme
Kanttekeningen bij een image
Peter Wiemers
Hierbij bied ik de lezers een eigenhandige vertaling van een artikel, onder
de titel Katholicisme in Brazilië?, verschenen in het cultuurtijdschrift
Vozes, aflevering februari 1969, van de hand van Thales de Azevedo,
professor in de antropologie aan de federale universiteit van Bahía.
In aansluiting aan dit lezenswaardige relaas van een Braziliaan zelf, poog
ik enkele gezichtspunten onder woorden te brengen teneinde het nationale
beeld van het Braziliaanse katholicisme tegen een bredere achtergrond te
projecteren.
De constante confrontatie van plaatselijke ervaringen alhier met
Nederlandse verworvenheden en reflecties, en in ruimer verband met
allerhand publikaties op theologisch gebied, inspirerend als zij is voor
mijzelf, wil ik graag doorspelen naar het Nederlandse publiek (zoals op
zijn beurt kortelings de vertaalde Nederlandse Katechismus - onder die
titel! - hier zijn intrede heeft gedaan).
Overtuigd als ik ben van de mondiale afmeting van de barensweeën van
een nieuw christelijk bewustzijn, welke op plaatselijk en nationaal niveau
vaak onkundig blijft van haar universele gelding.
Nog altijd gaat Brazilië hardnekkig door voor een ‘katholiek land’. Dat is een soort
ideologie van zowel kerkelijke als wereldse zijde, waarin dan de traditionele zielzorg
in één pot nat ligt met de stellingname van de Staat en de burgerlijke instellingen
tegenover die kerk. Deze ideologie vindt niet zelden uitdrukkelijke formulering in
pastorale brieven, in studies van religieuze thema's, in analyses van de nationale
problematiek en in politieke documenten. In 1956 verwees de gezaghebbende Herder
Korrespondenz bijvoorbeeld naar Brazilië als ‘das grösste katholische Land’. Enige
tijd geleden schreef de ex-president Joao Goulart vanuit Uruguay: ‘Binnenkort
bereiken wij de honderd miljoen inwoners. Wij zijn de grootste van de latijnse en
katholieke naties, en ook de tweede in grootte van het Westen’. Deze overtuiging
gaat terug op het bij traditie katholiek-zijn van de Portugese kolonisatoren die dit
doorgaven aan hun nakomelingen hier én aan de leden van andere rassen die in de
groeiende natie werden ingelijfd. Het is de reden waarom bij de
Onafhankelijksuitroeping Brazilië zich officieel een katholieke natie verklaarde, en
in haar eerste Constitutie (1824) vastlegde
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dat het katholicisme, verbonden aan de nieuwe staat, de ‘Godsdienst van het
Keizerrijk’ was. Heden ten dage pleegt men deze stelling te onderschrijven door erop
te wijzen dat de overweldigende meerderheid van de Brazilianen in de katholieke
kerk gedoopt is en zich bij volkstellingen als katholiek opgeeft. Het culturele en
institutionele klimaat van ons land is katholiek precies zoals andere naties katholiek,
protestant of mohammedaans heten omdat daar bepaalde waarden overheersen of
naar voren springen, normen, ideeën, opvattingen e.d. die voortvloeien uit of iets te
maken hebben met dat bepaalde religieuze geloof.
Deze idee van doordringing van een cultuur, in ruime zin, door deze of die religie,
behoeft geen religieuze homogeniteit in te sluiten. Verschillende onderzoekers hebben
integendeel op het veelvoud aan sekten opmerkzaam gemaakt die in ons land bestaan,
die toe te schrijven is aan de verbreiding van het protestantisme, aan de opkomst van
het spiritisme en fetisjistische cultussen, afgezien nog van de agnosticistische
filosofieën. Meermalen is al gewezen op het onderscheid tussen het ‘culturele
katholicisme’ en de godsdienstigheid van het volk. In 1912 merkte een pedagoog op
dat iedereen hier katholiek is of zegt en aanneemt het te zijn, dat evenwel bij nader
onderzoek van de situatie duidelijk blijkt dat weinigen weten wat het zeggen wil
katholiek te zijn of waarom ze het zijn. ‘Iedereen is katholiek omdat iedereen het is’.
Dat is ook de verklaring waarom tot voor kort het protestantisme en het aanhangen
daarvan werden beschouwd als iets vreemds aan de nationale cultuur en ideologie een afdwaling of ontrouw, in de ogen van veel katholieken érger dan onverschilligheid
of agnosticisme. Omwille van dezelfde historische en culturele redenen behield het
katholicisme in Brazilië steeds het karakter van ‘nationale godsdienst’ óók nadat
Kerk en Staat zich sinds 1891 wettelijk hadden gescheiden. Als zodanig is het de
godsdienst ‘van de moedermelk’ geworden waarin men geboren wordt zonder dat
men haar behoeft aan te hangen of in vrije keuze omhelst zoals bij een bekering of
een via bewuste instructie tot stand gekomen geloofskeuze. Als nationale godsdienst
omvat het katholicisme om zo te zeggen álle Brazilianen.
Sommigen, voor zover ze de kern van de kerk vormen als ‘praktizerenden’, weten
zich gebonden door hun overtuiging en verplichtingen, gehoorzaam aan de kerkelijke
hiërarchie, en komen in meerdere of mindere mate geboden en voorschriften na.
Dezen vormen een minderheid, al is die niet precies volgens proefondervindelijke
criteria vast te leggen bij gebrek aan voldoende uitgebreide wetenschappelijke
onderzoekingen. Hun percentage wordt in heel Latijns Amerika bediscuteerd en
Brazilië vormt daarop geen uitzondering.
Anderen staan in veel ruimer verhouding tot de institutionele kerk, ofwel
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doordat ze niet bereikt worden door de schaarse pastorale hulpmiddelen, of omdat
hun godsdienstig leven, hoewel van katholieke inspiratie, zich niet aanpast aan de
kerkelijke richtlijnen. En dat is de overweldigende meerderheid.
Deze meerderheid drukt zijn religiositeit uit in de devoties tot de heiligen, in de
processies, in de feesten van de heiligen- en liturgische kalender. En dat zijn dan
tegelijk veelal de geëigende aanknopingspunten waarmee men zich integreert in de
gemeenschap. Die religieuze plechtigheden en feesten hebben ook een spel-functie
(ludieke functie), maar die wordt in snel tempo overgenomen door feesten van
commercieel karakter.
Een aanzienlijk getal wordt tenslotte gevormd door diegenen die met behoud van
de naam van katholiek en van zekere ‘banden met de kerk’, uit traditie en routine,
geen enkel eigenlijk religieus leven hebben.
Niemand echter van al deze categorieën, zelfs niet de onverschilligen en openlijk
afzijdigen en aanhangers van andere credo's, ontsnapt geheel aan enige deelname in
de institutionele werking en de sociale functie van het katholicisme. Men kan zelfs
enkele sacramenten ontvangen, zoals het Doopsel, de Huwelijksinzegening, die nu
eenmaal vereist zijn om je in de samenleving in te passen. Niet zelden laat men de
gebruikelijke missen lezen ‘uit dankbaarheid’ of ‘ter ere van’ en vooral dodenmissen.
Men laat banken en gebouwen inzegenen, terreinen en monumenten, inrichtingen
van particuliere en zelfs van overheidsinstellingen - allemaal dingen die, zoals dat
nu eenmaal met plechtigheden het geval is, solidariteit onderstrepen, prestige verlenen,
het publieke nut benadrukken, doeleinden en oogmerken bevorderen.
Overledenen van hogere instellingen plegen geëerd te worden met absolutieriten,
dodenmissen, begrafenissen ‘in gewijde aarde’, ook al kwamen zij de morele en
rituele voorschriften van de kerk tijdens hun leven niet na. Maar goed, aldus nemen
de nabestaanden - familieleden, vrienden, collega's, politieke medestanders,
ondergeschikten, chefs, hoewel niet allemaal gelovig en soms notoir ongelovig - des
te gemakkelijker hun relaties weer op en het psychologisch en sociaal leven weer
zijn normale gang na de schok die de dood van een der hunnen teweegbracht. De
enige begrafenisplechtigheid die Brazilië kent is de katholieke, vandaar dat zelfs
staatsinstellingen - ministeries, directies van openbare diensten en afdelingen, militair
gezag enz. - annonces in kranten zetten en door de radio laten omroepen voor
zielemissen zowel als voor herdenkings- en gelegenheidsmissen.
In overheidslokaliteiten laten vrome ambtenaren religieuze afbeeldingen
introniseren met toestemming van de overheid en medewerking van collega's en
publiek. In sommige gevallen wordt zo'n zegening officieel voltrokken, met name
bij het aanbrengen van kruisbeelden in rechtbanken, scholen,
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hospitalen en gevangenissen. Ons land werd zelf reeds voorwerp van een religieuze
toewijding, onder deelname van de hoogste autoriteiten: dezen lezen, op hun beurt,
bij gelegenheid van eucharistische congressen en andere openbare plechtigheden
van dat soort, officiële formules van toewijding en gebeden voor.
Vaak vervult de kerk de rol van gedelegeerde door de staat op het stuk van
opvoeding en sociale bijstand (beweging van basis-onderwijs, overeenkomsten voor
hulp van favela-bewoners, minderjarigen enz.) en het prestige van de kerk, haar
religieuze en ethische hegemonie, haar privileges en onschendbaarheden - erfenissen
uit de tijd van de eenheid met de staat - worden door die staat beschermd in dank
voor de morele steun die hij zoekt in de kerkelijke instellingen. In de laatste vijftig
jaar werd deze wederkerige afhankelijkheid geconsolideerd en het ziet er niet naar
uit dat ze spoedig verbroken zal worden, ondanks de scheurtjes die zich aftekenen.
De staat pretendeert tot op de dag van vandaag de kerk en de hiërarchie in de pas te
houden, te corrigeren en de les te lezen wanneer zij in zijn oog afwijkt van de officiële
sociale en politieke ideologie. (Uit een toespraak van de president van het hogere
militaire gerechtshof: ‘Hebben bisschoppen wapens? Als zij die niet hebben, dan
moeten ze gezongen missen blijven celebreren en de wegen tot het eeuwige leven
blijven effenen, door het volk geestelijk bij te staan. Als zij doorgaan zich met politiek
in te laten, gaat dat heel slecht aflopen’.)
Het spreekt vanzelf dat een onderzoeksmodel van uitsluitend sociologische en
culturele aard ontoereikend is om de innerlijke waarde en de vitaliteit van de
godsdienstigheid te meten. In zo'n model blijft namelijk buiten beschouwing hoe
individuele personen zich gedragen ten aanzien van de orthodoxie en van de
voorschriften die uit het betreffende geloof voortvloeien.
Vandaar dat, naarmate de gemeenschap zich rekenschap geeft hoe ontoereikend
dit soort beoordelingen zijn, zij tot andere onderzoeksmethoden overgaat. Zo is er
een die de religiositeit wil laten spreken aan de hand van het effectief potentieel
waarover de kerkelijke organismen beschikken: hoe ze georganiseerd zijn en hoeveel
de mankracht bedraagt. De verhouding tussen het aantal priesters en de bevolking
is dan een graadmeter van de kwaliteit van het geloof, in de veronderstelling dat deze
blijkt uit haar vruchtbaarheid aan priesterroepingen, terwijl omgekeerd de
instandhouding van de godsdienstigheid afhankelijk is van het potentieel aan priesters.
Op eendere wijze heeft men zijn toevlucht genomen tot de veelvuldigheid van het
religieuze praktizeren als norm, dus die gedragingen die blijk geven van trouwe
aanhankelijkheid aan beginselen en voorschriften. Volgens deze methode kan men
dan de graad van religiositeit aflezen uit de
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frequentie van de ontvangst van sacramenten en soortgelijke rituele en ethische
indicaties.
Het beeld van het Braziliaanse katholicisme dat uit dit soort onderzoekingen naar
voren komt, onthult om zo te zeggen het tegenovergestelde van wat het sociologische
en culturele model te zien geeft: in plaats van een ‘zeer katholiek land’ vertoont
Brazilië een van de slechtste religieuze situaties van heel de katholieke wereld.
De cijfers met betrekking tot het aantal priesters per inwonertal en verwante
gegevens rechtvaardigen de indruk van ‘uiterst alarmerende ernst’, gelijk kardinaal
Garrone het uitdrukte. Het zou met name die onvruchtbaarheid aan priesterroepingen
zijn welke duidelijk getuigenis aflegt van de zwakheid van het geloof. Het valt te
betwijfelen of deze norm steek houdt voor een samenleving waar juist zoveel
verschillende typen van katholieke godsdienstigheid bestaan. Wat vaststaat is dat
deze en soortgelijke cijfers een beeld opleveren dat ontmoedigend afwijkt van
bepáálde criteria. Een methodiek waarbij godsdienstig peil wordt gemeten door
kwantitatieve gegevens aan de ene kant te vermengen met kwalitatieve beoordelingen
van godsdienstige uitingen en gedragingen aan de andere, is van twijfelachtige
bruikbaarheid. Maar intussen ziet het er niet naar uit dat er exacte gegevens
voorhanden zijn om een totaalbeeld uit te werken dat recht doet aan de variaties en
dat een correcte indruk zou geven van de gecompliceerde situatie over het hele land.
Wel bestaan er ettelijke studies van deze aard welke bij benadering tot dezelfde
gevolgtrekkingen komen, dat het aantal praktizerende katholieken beperkt is en dat
er van godsdienstige homogeniteit in het land geen sprake is, terwijl anderszins de
globale menselijke beschikbare krachten in geen verhouding staan tot de
instandhouding en uitbreiding van het geloof.
Misschien dat een andere aanpak, die nadruk legt op kwalitatieve en karakteristieke
kenmerken, ons in staat stelt tot een vollediger overzicht te komen van het
‘Braziliaanse katholicisme’, onderscheid aanbrengend namelijk tussen zogenaamde
functionele componenten van dat samengestelde sociologische complex. Een
dergelijke aanpak verdient aanbeveling omdat hij ons toestaat al de uitingsvormen
van de godsdienstigheid samen te brengen in een onderlinge verhouding, binnen een
eenheid of een functioneel complex dat onderling afhankelijke variaties omvat; deze
zijn weliswaar onderscheiden in hun mythische en rituele aspecten, maar vloeien
alle voort uit een kern die dan het formele katholicisme is.
De methode daarentegen van de kwantitatieve meting van gedragingen, die uitgaat
van een canonieke norm als beoordelings-coëfficiënt (de voorschriften, geboden,
sacramenten-frequentie enz.) kan haar nut hebben om de graad van aanhankelijkheid
te meten aan de formele godsdienst, maar zij
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beschouwt de uitingsvormen die afwijken van dit patroon als niet-relevant en verliest
daarmee het feitelijke totaalbeeld uit het oog! Ons standpunt is evident zuiver
sociologisch, maar het kan wellicht verhelderend en dienstig zijn voor de theoloog
die de kwaliteit van het geloof wil onderzoeken bij de bevolking in haar geheel.
Het ‘model’ van de Ideaal-typen van Max Weber vergunt zo'n kijk op het
‘Braziliaanse katholicisme’ als een empirisch waarneembaar samenstel van
onderscheiden ‘katholicismen’ oftewel verschillende uitingsvormen van de katholieke
godsdienstigheid. Onlangs maakte pater Loew (Témoignage chrétien, Paris, n. 1223,
14 dec. 1967, p. 22) de opmerking dat er in ons land ‘twee godsdiensten naast elkaar
bestaan die dezelfde naam katholiek dragen: een volks-katholicisme met zijn eigen
riten, zijn heiligen en credo's, dat echter met gebruikmaking van dezelfde woorden,
dezelfde heiligen vererend, dezelfde sacramenten erkennend, uiteindelijk iets heel
verschillends is van de godsdienst die door en op Jezus Christus gegrondvest is’.
Gelijkluidende onderscheidingen zijn gemaakt door leden van de hiërarchie en
anderen. In kerkelijke documenten, pastorale brieven, kronieken, historische studies
en folklore registreert men op zijn minst drie typen katholieken, al naar gelang zij
beantwoorden aan het patroon van verplichtingen dat officieel door de universele
kerk is vastgesteld: de ‘waarachtige’ katholieken, in meer of mindere mate
‘praktizerend’, de ‘naam-katholieken’ en de ‘Braziliaanse’ of ‘volks-katholieken’
die door de bisschoppen worden gebrandmerkt en door priesters afgewezen. Deze
lijst kan een uitgangspunt vormen voor systematische onderzoeken op empirische
basis, gelijk reeds gedaan werd door Spitzer met betrekking tot een parochie in
Mexico.
In dat land ontmoet men een cultureel of sociaal katholicisme, een formeel
katholicisme, een nominaal of traditioneel katholicisme en een volks-katholicisme.
Het eerstgenoemde komt dan tot uiting in de reeds genoemde invloeden van de
godsdienst op instellingen, gebruiken en waarden. Een zogenaamde formele katholiek
bezit genoegzame kennis van het katholieke geloof en zijn voorschriften en wenst
de godsdienst te praktizeren op een wijze die verder gaat dan voor ‘zeer katholiek’
door te gaan op grond van de vervulling der religieuze plichten. In de naam-katholiek
is sprake van een oppervlakkige en opportunistische relatie met de kerk, samen met
een onafhankelijke interpretatie van zekere doctrines en praktijken. Terwijl de volkse
katholiek volkse praktijken, vaak van inheemse oorsprong, vermengt met katholieke
elementen.
Hoewel slechts in grote lijnen, past deze karakterisering op Brazilië, omdat die
typen onder ons hun verwante versies hebben. De ‘formele’ katholiek is duidelijk
het type van onze praktizerende ‘goede katholiek’. Willen wij de
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‘volkskatholiek’ beschrijven, dan dienen wij om te beginnen vast te stellen dat hij
belangrijk afwijkt van de formele en dat er een speciaal model gevonden moet worden
om na te gaan hoe hij ‘functioneert’. Terwijl het formele katholicisme beantwoordt
aan een ‘sacramenteel’ model, kenmerkt de ‘volkse’ versie zich door een synthese
of systeem van verering van heiligen en hun afbeeldingen. Voor hen zijn de
sacramentaliën van groot belang, die beschermen en behoeden voor allerlei vormen
van kwaad, en enkele sacramenten hebben een bijzondere functie als middelen tot
sociale integratie (het Doopsel neemt in het religieuze en wereldlijke milieu op, geeft
het pasgeboren kind zijn naam, vestigt banden van geestelijke verwantschap; het
Huwelijk sanctioneert maatschappelijk de echtverbintenis, enz.) In deze samenhang
wordt er veel minder waarde gehecht aan de sacramentaliën als middelen tot heiliging
en verlossing. Is ook de priester veel minder belangrijk dan leken die litanieën kunnen
reciteren en allerlei gebeden voorbidden. Het formele, ‘waarachtige’ katholicisme
is een eschatologische godsdienst van verlossing, universeel van overtuiging, met
internationale trekken vanwege studie en onderzoek, in de andere wereld de
voorbeelden zoekend van heiligheid en morele volmaaktheid. De volkse katholiek
daarentegen wil de krachten van die andere wereld naar zich toehalen om de mens
te hulp te komen in zijn beroerde situatie van natuur en maatschappij. Waarbij hij
niet stilstaat bij de geestelijke betekenis van de heiligen die hij aanroept, net zo min
als hij zich afvraagt of zijn menselijk gedrag overeenstemt met de ethische en
sacramentele normen van het formele katholicisme. Dit volkse katholicisme wordt
tenslotte veel meer overgedragen door de traditie en de sociale inpassing dan in de
vorm van kennis en weten, bemiddeld door een credo en een katechismus, enz.
Doordat dit een ‘therapeutische’ godsdienst is (het individu ‘past zich aan’ door
zich te conformeren, door berusting, door aanvaarding van de ‘wil van God’ en van
‘elks lot’, vindt verlichting van de tijdelijke noden, de kwalen van lichaam en geest,
de ‘pech’ en al de verdere tegenslagen vanuit allerlei duistere en bovenaardse
oorzaken), daarom zijn hier het begrip ‘heilige’, d.w.z. de machtige en goedgunstige,
die toch immers door de kerk gecanoniseerd is, en het begrip ‘eerbied’ van groter
belang dan heiligheid, verlossing, schuld en zonde. Bidden dient om iets te verkrijgen
en men doet beloften om heiligen gunstig te stemmen; die vormen een hele hiërarchie
waarin Christus, de heilige Maagd en de officieel gecanoniseerde heiligen zo ongeveer
op één lijn staan. Syncretisme is deze godsdienstigheid niet vreemd, zodat men bij
zekere gelegenheden een beroep doet op de geesten van het Afrikaanse animisme,
op die van de inheemse goden-pantheons, en op de onstoffelijke geesten van het
spiritisme. Ook tot levende ‘heiligen’ neemt men zijn toevlucht, priesters en leken
waaraan men het bijzondere
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vermogen toeschrijft (wat als lopend vuur rondgaat) tot wonderen of tot verlichting
van kwalen door zegeningen en gebeden.
Lidmaatschap van dit ‘volks-katholicisme’ is typisch bepaald door het milieu,
door de clan, eigen aan alle volks-religies, terwijl kerkelijke en universele religie op
vrije aansluiting berust. Katholieken van dit type sluiten zich als het ware af van de
‘formele’ kerk en dan heet het: ‘wij lopen niet de hele dag naar de kerk’ en ‘achter
de priester aan’.
Het model en het ‘Ideaal-type’ welke in deze regels in hoofdlijnen getekend zijn
als voorlopige gegevens die berusten op een eerste uitwerking die om nadere
bestudering vraagt, lijken onmisbaar, wil men de Braziliaanse religiositeit onderzoeken
en de veranderingen die zij ondergaat. Braziliaans ‘katholicisme’ wil zeggen dat men
tegen een complex van religieuze uitingsvormen aankijkt die in bepaald opzicht
kwalitatief kunnen verschillen. Zelfs het ‘volks-katholicisme’ is niet eenduidig en
uniform: het wisselt naar gelang de nationale sub-culturen, van streek tot streek en
van laag tot laag binnen de samenleving. ‘Volks’ duidt niet op een bepaalde klasse
want het loopt van laag tot hoog, als godsdienst van een maatschappij. Daarom ook
is deze godsdienstigheid een bolwerk van steun aan de status quo en spitst ze zich
van tijd tot tijd toe in messiaanse vertoningen, van boete en ‘einde’, in fanatieke
bewegingen en campagnes, om zich te weer te stellen tegen de dwaalwegen van de
cultuur.
Thales de Azevedo

Kanttekeningen
Het Braziliaanse katholicisme - voor zover het mogelijk is een dwarsdoorsnede te
geven van een levend proces - vertoont om zo te zeggen een schaalvergroting van
de kritieke fase waarin de hele ‘officiële’ christenheid zich bevindt.
Zelfs het ‘formele’ of ‘waarachtige’ katholicisme dat de Azevedo als sociologisch
model onderkent, ontkomt - theologisch - niet aan de kritiek, een te eenzijdig
kerkelijke, naar binnen gerichte godsdienstigheid te zijn, meer bekommerd om de
‘vrede voor de eigen ziel’ en de toonbare toestand van Christus' Bruid dan ongerust
over de kwalen van de mensheid. Daar leggen prestige-overwegingen, van loyaliteit,
van trouw aan voorvaderlijk erfgoed en aan de hiërarchische structuren - en hier
raakt het aan het ‘sociale’ katholicisme - nog te veel gewicht in de schaal om te
kunnen spreken van een op het Evangelie geïnspireerd (laïcaal) roepingsbesef ten
aanzien van de samenlevingssituatie. Toegegeven, deze diep schriftuurlijke
blikrichting dringt eerst de laatste tijd in het christelijk bewustzijn door. Daarom
geloof ik dat wij beslist aan de sociologische gestalten van de schrijver die van een
‘klerikaal’ of ‘hiërarchisch’ katholicisme moeten toe-
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voegen. Ingewikkelde historische oorzaken, waarop we hier natuurlijk niet kunnen
ingaan, hebben hier - waar bovendien geen Reformatie doorheengewaaid heeft tenslotte dat ‘klerikale katholicisme’ opgeleverd dat - véél meer dan zelfs lieden die
beter moesten weten, bereid zijn in te zien - mede ten grondslag ligt aan al de overige
uitdrukkingsvormen van dat katholicisme.
Het lijkt mij bijvoorbeeld aan geen twijfel onderhevig dat het genoemde ‘volkse’
katholicisme - met bijmengingen van inheemse en vooral Afrikaanse elementen mede als ‘compensatie-verschijnsel’ begrepen moet worden van een klerikale
religiegestalte waarin de ‘gewone man’ niet aan bod komt. Het probleem ligt aldus
dieper dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen hebben wij te maken met een
‘massa-kerk’, die bijgevolg heel de scala van méér en minder ‘aanhankelijkheid’ te
zien geeft, maar bovenal met een klerikale kerk en dat wil zeggen een religiositeit
waar ‘alsmaar aan zielzorg gedaan wordt voor het behoud van de zondaars binnen
de kerk, waar de godsdienstige behoeften van een zeker kerkvolk zonder onderbreking
worden ‘bediend’, waar de identificatie van christendom met religie nog volkomen
onaangevochten is. Een religiositeit waar de beroepsclerus van leven moet... en waar
dus een onbevangen inbreng en samenwerking van de ‘leken’ nooit aan de orde is
geweest. Een religiositeit tenslotte welke er nog nauwelijks aan toe is - zélfs binnen
de Reformatie opklinkende - kritieken en profetische stemmen à la Robinson,
Bonhoeffer, Cox, Hoekendijk, ook maar te verstáán.
Het sociologische totaalbeeld maakt in elk geval duidelijk hoezeer zogenaamde
katholieke landen zich nu voor het kritieke vraagstuk geplaatst zien (of daar binnen
afzienbare tijd aan moeten geloven) een aantal vraagtekens te gaan plaatsen achter
het opslorpende ‘bedrijf’ van die klerikale massakerk. Als ik heel eerlijk mag zijn:
ik denk dat wij blij moeten zijn dat het met de toekomst van priester-voorziening
somber gesteld is. Zulke crisissen lijken onvermijdelijk voor de diepte-therapie die
geboden is.
Bezien wij een ogenblik de religieuze gemeenschappen die in groten getale vanuit
Europa zich hier gevestigd hebben. Kunnen wij van één kant deze
leefgemeenschappen met recht beschouwen als volkomen toegewijde christelijke
elite-groepen die zich aan belangrijke taken wijden, van de andere kant zijn zij van
een zo exclusieve klerikale allure (geweest) en hebben zij zich zo kritiekloos
vereenzelvigd met de klerikale massa-kerk-bediening, dat zij zich nu zelf in een
diepgaande crisis bevinden. Het lijkt evident dat deze crisis juist die exclusieve en
klerikale aard van deze gemeenschappen betreft; zij herbergen genoegzaam intellect
en edelmoedigheid om hun crisis volkomen serieus te nemen.
Een kerk die relevantie wil hebben voor de gehele menselijke samenleving
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- en dat is de zending waartoe God toch ál de ware christenen bijeenroept - moet de
weg terug én vooruit zien te vinden naar 1) een oorspronkelijk en weerbaar (niet
ruimtelijk ‘religieus-beschut’) innerlijk roepingsbesef omtrent haar uitverkiezing ten
bate van de hele wereld, naar 2) een veel gevarieerder, soepeler functioneren van
zoiets als een kerkelijke structuur, die radicaal breekt met die noodlottige scheiding
tussen ‘professionele’ en ‘gewone’ christenen, en naar 3) een toerusting en
modellering van de christen1 tot alle mogelijke diakonie in de grote samenleving.
Met dit laatste raken wij aan de christelijke ethiek, d.w.z. de praktische
toepasbaarheid, de concretiseringen en zelfs de haalbare ‘utopie’ van een waarlijk
verzoenende en helende werkzaamheid, namens God, in de volle breedte en diepte
van de mensenwereld. En aan dat wat ‘christelijke levensstijl’ genoemd wordt, zonder
dat daar typisch religieuze uitdrukkingsmiddelen aan te pas komen.
Het lijdt geen twijfel dat deze laatste opgave, samen met een sterker innerlijk leven
(‘verborgen met Christus in God...’ Col. 3, 3) dan nu doorgaans van de gelovigen
verwacht wordt, gevoed aan de bronnen van Schrift en theologisch nadenken, de
grote uitdaging betekent aan de christenheid in deze historische fase. Zonder de
waarde te onderschatten van ‘sociale katholicismen’ en zelfs ‘volks-katholicismen’
als - zij het ambivalente - middelen tot doordeseming van het publieke en particuliere
leven, zijn er de grote sociale misstanden en het ontbreken van een werkelijk
christelijk levensklimaat om ons ervan te overtuigen hoe weinig effectief deze
uitwendige en sentimentele religiositeiten zijn. Men zou bij de totaalaanblik van het
Braziliaanse katholicisme (en de diverse religies) wanhopen, ware men niet overtuigd
dat de authentieke energieën van godsverbondenheid en medemenselijk interesse
het schema toch ook weer gedeeltelijk loochenen. Een reden te meer om te
concluderen dat het christelijk geloof, een echte adequate kerk, hier eenvoudigweg
nog nauwelijks tot zelfidentificatie gekomen is, gevangen als ze zit in sociale
compromissen, klerikale voogdij en verregaande toegeeflijkheid jegens twijfelachtige
religieuze bij-elementen. Het krachtige programma dat de verzamelde bisschoppen
van Latijns Amerika vorig jaar in Medellin uitspraken, stoot begrijpelijk op al die
hinderpalen van een immobiel geworden kerkelijke organisatie-traditie en de
daaronder liggende denkbeelden. Kleine experimenten van radicale aard, waar
plaatselijke bisschoppen dan in een enkel geval achterstaan, vormen lichtpunten in
een moeizaam historisch proces dat nog ternauwernood te

1

Christen: dat zullen we dan toch wel moeten gaan verstaan als: diegenen die tot het besef
komen dat ze op grond van hun doopsel en hun discipelschap van Christus
verantwoordelijkheid dragen voor de hele wereld en de wereld in zijn geheel, die God liefheeft.
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overzien is. Het is tenslotte de gehele intellectuele en culturele achterstand van landen
als Brazilië welke een waarachtige ‘bekering’ bemoeilijkt.
Men mag anderszins de hoop niet onuitgesproken laten dat de toekomst, ‘die al
begonnen is’, deze Zuidamerikaanse kerken de fase zal doen overslaan waarin
verburgerlijkte kerken in hoogontwikkelde landen als de Verenigde Staten en sommige
Europese momenteel op hun manier verwikkeld zijn, om weer zicht en vat te krijgen
op wat God vóórheeft met een ecclesia die zijn vertegenwoordigster mag zijn voor
het Heil van alle natiën, d.w.z. dienares niet van zichzelf en eigen tevredenheid, maar
van heel de ontstellende mensenwereld die in miljoenenvoudige miserie, in haar
wetenschap, filosofie en kunst, als nimmer tevoren de christen uitdaagt. De
Braziliaanse samenleving kan en wil in elk geval de ogen niet meer sluiten voor de
misere in eigen huis. En deze constante aanwezigheid van waar het in het christelijk
geloof om gaat - is al begonnen de Braziliaanse katholieke religie tot in haar
grondvesten te beroeren.
Kan men - en daarmee wil ik besluiten - in Brazilië zoiets waarnemen als een
‘ondergronds katholicisme’ om aan te sluiten bij een geaccepteerde terminologie?
In enkele der grootste steden hebben zeker reeds informele samenkomsten plaats die
een vrije opstelling áls kerk beogen. Het lijkt mij sociologisch evenwel onmiskenbaar
dat er al lang en in den brede gewag zou moeten worden gemaakt (waren zij niet bij
definitie zo ongrijpbaar!) van een onregistreerbare hoeveelheid mensen, bij voorkeur
onder de jongere intellectuelen en de arbeiderslagen (!), die leven in de lijn van hen
tot wie de Heer aan het einde der tijden zal zeggen: ‘al zag je Mij niet hopeloos en
hongerig en behoeftig - wat je de eerste de beste van de mijnen gedaan hebt heb je
Mijzelf gedaan...’. Deze schare van ‘anonieme christenen’ - meer of minder kritisch
opgesteld jegens het officiële katholicisme of meer of minder simpelweg onwetend
van wat dat katholicisme eigenlijk ‘wil’ - zouden dan onder het ‘nominale’ of ‘volkse’
katholicisme te rangschikken zijn, maar ‘theologisch’ hebben ze misschien de beste
papieren. En met de socioloog zou ik het nu wel eens over hén willen hebben. Ik
denk dat zij een grondig zelfonderzoek van de ‘officiële’ kerk waard zijn.
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Het einde van de Amerikaanse filmdroom?
Eric De Kuyper
Wat in Streven over film verschijnt, zou je kunnen zeggen, is te danken aan een
‘toevalige keuze’. De keuze wordt bepaald door het eigen karakter van het blad. Hoe
vaag of theoretisch dit ook mag lijken: er bestaat zo iets als een keuze voor Streven.
Ze hangt samen met de toevallige actualiteit. Ze is niet strak systematisch, en
functioneert schijnbaar zonder moeilijkheden. Maar af en toe wringt het wel eens en
begint de criticus zich in zijn zelf opgelegde vrijheid ongemakkelijk te voelen.
Concreet: als ik overloop wat ik de jongste maanden in dit tijdschrift over film heb
gepubliceerd, dan rijst een steeds meer dwingende behoefte aan zelfkritiek. Globaal
genomen valt mijn keuze voor Streven niet samen met mijn persoonlijke keuze.
Natuurlijk vind ik nog altijd dat films zoals Au hasard Balthazar, Je t'aime, je t'aime,
Week End of Teorema beslist het bespreken waard waren. Maar beperk ik me alleen
tot dit soort films (waarin Space Odyssey dan een beetje een dissosant vormt), dan
houd ik de filmkroniek waar ik voor sta, gesloten voor andere belangrijke facetten
van de (film)werkelijkheid. Dat is niet met opzet gebeurd, maar ook niet helemaal
toevallig. Er zijn een drietal redenen voor te noemen.
De eerste houdt verband met de aard van een blad als Streven. Terecht of ten
onrechte wordt verondersteld dat zijn lezers het verschijnsel film vanuit een bepaalde,
laat ons zeggen culturele hoek bekijken. Voor bespreking kies ik dus ‘waardevolle
werken’ van ‘vooraanstaande’ cineasten; ik heb me echter nooit verplicht gevoeld
die films dan ook vanuit een soort culturele context te analyseren. Een tweede reden:
ik veronderstel dat dit de films zijn die mijn lezers gaan bekijken; dat maakt het me
mogelijk er dieper en soms op een nogal ongebruikelijke manier op in te gaan. En
ten derde: een belangrijk deel van de filmproduktie is, o.m. om filmtheoretische
redenen, moeilijker te bespreken. Met name geldt dit voor de ‘marginale’ film, waarop
ik in een volgend artikel hoop terug te komen. Nu wil ik me beperken tot enkele
aspecten van de Amerikaanse produktie.
Als criticus stel ik me voor dat ‘wat mij aanbelangt, ook de lezer aanbe-
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langt’1. Het lijkt me dan ook een soort plicht, de lezer mee te delen dat de door mij
tot nog toe besproken films en cineasten niet mijn belangrijkste en niet eens mijn
boeiendste filmbelevenissen bepalen. Veel interessanter dan de jongste Resnais of
Pasolini was voor mij de laatste tijd de Amerikaanse filmproduktie, in haar geheel
genomen. Afzonderlijk gezien zijn The Detective van Gordon Douglas of Point Blank
van John Boorman wel niet zo groots als Week End van Godard of Teorema van
Pasolini. Maar ik geloof dat deze Hollywood-produkten meer vertellen over de sfeer
waarin wij allen leven dan een werk van Resnais of Bergman.

1
De Amerikaanse film is nog altijd gekenmerkt door zijn industrieel karakter. Zelfs
sterke persoonlijkheden zoals een John Ford, een Hitchcock, een Howard Hawks
waren niet mogelijk zonder Hollywood. Zij hebben er in een strak commercieel
stramien moeten werken, en dit heeft hun creatieve impulsen gewekt en gevoed. De
cliché-achtige uitgangspunten waaraan zij gebonden waren, hebben niet remmend
gewerkt, maar hebben integendeel vele nevenaspecten van hun creativiteit tot uiting
gebracht. Gemakkelijk-heidshalve kan men die cliché-achtige uitgangspunten
gelijkstellen met de Hollywoodse genres: de western, de musical, de gangsterfilm,
de comedy, enz. Het merkwaardige daarbij is echter dat een gangsterfilm van een
Howard Hawks (Scarface bijv.) iets heel anders is dan een gangsterfilm van een
Josef von Sternberg (Underworld); dat een musical een geschikt arbeidsterrein was
zowel voor een Minnelli als voor een Stanley Donen; dat een western de geliefkoosde
inspiratiebron was zowel voor een John Ford als voor een Anthony Mann. De regels
van het genre waren heel strikt; de persoonlijke variatiemogelijkheden op de
dictatoriaal vastgelegde thematiek leken echter eindeloos.
Deze produktiemethode heeft naast meesterwerken van ‘auteurs’ ook een hele
reeks ‘anonieme meesterwerken’ opgeleverd. Het collectieve karakter van de
Amerikaanse filmproduktie maakte het mogelijk dat men kon spreken van films niet
van een cineast, de kunstenaar bij uitstek (cfr. ‘la théorie de l'auteur’), maar van een
producer, een acteur, een draaiboekschrijver en zelfs van decorateurs of een hele
equipe: de producer Arthur Freed in het musical-genre; de films van de Marx Brothers,
die doorgaans door routiniers werden gerealiseerd; de scenario's van Dudley Nichols
of Edward Anhalt; de produkten van bepaalde studio's: Warner Brothers met hun
gangsterfilms in de jaren dertig, Universal met zijn tear-jerks. Het genre scheen niet
alleen auteurs voort te brengen, maar als het ware uit

1

Joachim Kaiser, in Kritik / von wem / für wen / wie, München, 1968.
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eigen beweging ook soms meesterlijke films. Dit merkwaardige samenvloeien van
gepersonaliseerde anonimiteit en anonieme oorspronkelijkheid is natuurlijk een
kenmerk van alle massa-media, maar nergens is het zo duidelijk, en misschien voor
het eerst zo markant, onthutsend, tot uiting gekomen als in de Amerikaanse film.
Deze wisselwerking tussen extreme vrijheid en dictatoriale gebondenheid vraagt
een heel bijzonder maatschappelijk klimaat. Te oordelen naar de produktie van de
laatste jaren is dat klimaat nu ook in de Verenigde Staten niet meer aanwezig. De
American Dream schijnt voorgoed aan splinters geslagen. Dit vooral, en niet alleen
de opkomst van de televisie, maakt dat Hollywood aan zichzelf is gaan twijfelen, en
dat was nu juist het enige wat Hollywood zich niet kon permitteren2.

2
En toch lijkt het mij dat de Hollywood-produktie nog nooit zo'n boeiende evolutie
heeft meegemaakt als vandaag. De grote meesters (op Josef von Sternberg na) blijven
maar voortfilmen, en de jongste werken van Hitchcock, Hawks of Ford zijn niet
alleen meesterwerken, maar overtreffen alles wat zij in hun lange carrière hebben
gemaakt. Noch in Hitchcocks Britse (tot 1940), noch in zijn vroege Amerikaanse
periode is een equivalent te vinden van The Birds. En hetzelfde kan gezegd worden
van Howard Hawks’ Hatari!, Red Line 7000, Rio Bravo of van John Ford's Cheyenne
Autumm, Seven Women. Maar een analyse van deze werken wekt een dubbelzinnig
en irriterend gevoel. Enerzijds moet je toegeven dat hun cinema een meesterlijke
vanzelfsprekendheid, een ascetisch en tevens affirmatief brio, soms ook een echt
experimenteel karakter vertoont, waarbij bijna alle andere films die op het ogenblik
gemaakt worden in het niet verzinken; maar de bewondering (die gepaard gaat met
verwondering) kan er ons niet van weerhouden te affirmeren dat hun kunst geheel
tot het verleden behoort3.
De gangsterfilm, de western en in mindere mate de musical en de
science-fiction-film beleven een onmiskenbare renaissance. Men heeft gezegd dat
ze volwassen zijn geworden. Maar zoals voor de held in Vitracs Victor ou les enfants
au pouvoir betekent volwassen worden hier ook doodgaan. De

2

3

Zie in dit verband een verrassende studie over een van de grote Hollywoodstudio's, de
Twentieth Century Fox, van John Gregory Dunne, The Studio, New York, 1969 (cfr.
boekbespreking in dit nummer).
Hetzelfde gevoel heb ik met het modernisme van een Balanchine, dat door geen enkele
hedendaagse choreograaf geëvenaard wordt; maar tegelijk besef je dat deze man in het
verleden werkt, op een kunstvorm die misschien allang niet meer bestaat. Genuanceerder
kan dit misschien ook gezegd worden van een Picasso of een Stravinsky.
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genres, de Amerikaanse film in zijn geheel, hebben niet alleen hun naïviteit verloren,
ze zijn ook hun bestaansreden aan het verliezen. En het is de observatie van die trage
dood die mij zo boeiend lijkt.
Ik zou niet de indruk willen wekken dat ik met heimwee achteruitkijk naar de
goede oude tijd, ‘toen het maken van ‘echte’ musicals, gangsterfilms of westerns
nog mogelijk was’. Ik wil alleen maar constateren: onder het mom van de continuïteit
van het genre, zijn de Hollywoodfilms nu helemaal anders aan het worden. En die
verandering houdt autodestructie in.

3
Het filmgenre wordt gekenmerkt door zijn geslotenheid: een schijnbaar volledige
overgave aan het gekozen patroon. Binnen dat patroon zijn, zoals al gezegd, altijd
variaties mogelijk geweest: oorspronkelijkheid van auteurs, accentverschuivingen,
parodiëring of ironisering, aanvoer van nieuwe elemensen (b.v. een meer historische
aanpak van de western), kruisingen (muzikale komedies), enz. Maar het blijft een
artificeel mechanisme4: het mechanisme van het Waarschijnlijke, dat door Christian
Metz zo helder voorgesteld werd in zijn opstel over ‘Het filmisch waarschijnlijke’:
‘een soort ‘goed geweten’, primitief en lucide tegelijk, dat openlijk het spel van de
conventie speelt’ (Streven, februari 1968, p. 446). Maar Hollywood en de Amerikaanse
film hebben geen goed geweten meer, omdat Amerika geen ongenuanceerd goed
geweten meer heeft.
Daarvoor bestaan verschillende redenen. Wat de film betreft, wordt doorgaans de
opkomst van de televisie de belangrijkste desintegratie-factor van Hollywood
genoemd. Zeker, de filmindustrie heeft haar alleenheerschappij over de
beeldconsumptie verloren. Maar zelfs in de Verenigde Staten heeft de televisie nog
altijd niet die aura welke de film zo lang bezeten heeft. Er is echter veel meer.
Inwendige kritiek, twijfel, scepticisme, ja zelfs oppositie - karakteristieken die, als
we Ludwig Marcuse (in Amerikanisches Philosophieren) mogen geloven, de
Amerikaanse filosofie volkomen vreemd zijn - zijn bestanddelen aan het worden van
de hele Amerikaanse mentaliteit. En die twijfel geldt geen voorlopige wantoestanden
die verholpen kunnen worden, maar de monsterachtige gewassen die door het systeem
zelf geproduceerd in stand worden gehouden. De moeilijkheden tijdens de
Prohibitieperiode, de jaren van de Depressie of zelfs de oorlogsjaren en de
daaropvolgende McCarthy-tijd gaven de onbekommerde zelfzekerheid wel een deuk,
maar tastten ze niet aan. Nu er echter Amerikanen zijn die gaan twijfelen aan de
mythe van 1776 en aan de American Dream, wordt die

4

Vooral die artificiële constructie was er de oorzaak van dat de Amerikaanse film in Europa
zo lang geminacht werd.
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mythe volledig zinloos: zoals alle mythen steunde ze immers op een unanieme,
massale belijdenis.
De Amerikaanse film nu heeft altijd de Amerikaanse mentaliteit weerspiegeld.
Achteraf blijkt dat film een van de zuiverste produkten van het kapitalisme moet
geweest zijn: een ideaal ontmoetingsmoment, waarin alle componenten van de
ideologie samenvielen en een hernieuwde vitaliteit putten. De traditionele
Hollywoodfilm heeft nooit de opzettelijkheid gehad van de Sovjetfilm, die altijd
maar moest vechten tegen de schijnbaar inherente kapitalistische componenten van
het medium en dus altijd weer de socialistische tendens moest accentueren. De
Hollywoodfilm hoefde dat niet te doen: hij was een emanatie van die mentaliteit.
Het is die vanzelfsprekendheid die de Hollywoodfilm groot heeft gemaakt. Het
verdwijnen van deze karakteristiek doet heel de constructie wankelen. De constructie
zelf gaat zich afvragen: waarom nog?
Zeker, men tracht in Hollywood verder te werken zoals vroeger. Dat betekent
bijvoorbeeld dat de genres in stand worden gehouden. Maar in een wereld die zichzelf
kritisch in Frage stelt, wordt vanzelf ook de onaantastbaarheid van het genre in Frage
gesteld. Men wil dit echter doen doorgaan voor een vernieuwing van de thematiek.
Men ‘vernieuwt’ de western door er een thematiek in toe te laten die vroeger niet
aan bod kon komen: een politieke thematiek (Vietnam), een sociale (de rassenkwestie),
een ethische (homoseksualiteit). De ogenschijnlijke verruiming van de traditionele
genrethematiek wordt gedragen door een kritische beschouwing over het genre,
binnen in het genre zelf.
Wanneer een Sam Peckinpah aan zijn westerns - een genre dat hij schitterend dient
- allerlei consideraties ophangt, dan gaat dat gepaard met een bitterheid die het einde
van Hollywood weerspiegelt, en meteen het einde van een bepaalde mentaliteit. Guns
in the Afternoon, The Deadly Companions en Major Dundee ademen een ‘never,
never more’-sfeer. Hun perfectie zelf is een doodvonnis. Daarentegen waren een
musical van Busby Berkeley, een thriller van Hitchcock, een western van Ford, een
comedy van Lubitsch ontroerend door hun zelfzekere naïviteit. Dat het allemaal ‘zo
maar’ kon, blijkt achteraf inderdaad onthutsend. Alle genrefilms die op het ogenblik
gemaakt worden, zijn als het ware hommages aan het gestorven genre. Dat er
daaronder ook meesterwerken voorkomen, is niet eens verwonderlijk.
De reflectie is het gevolg van een gespletenheid. Enerzijds staat het genre overeind,
soms in een oogverblindende pracht. De conventies worden in ere gehouden. Maar
dit is slechts schijn: de regels zelf worden ondermijnd, geironiseerd en geprojecteerd
tegen een ‘andere’ achtergrond. De werkelijkheid van de wereld dringt binnen in de
wereld van het Waarschijnlijke. De
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manier waarop dat gebeurt, blijft natuurlijk nog altijd gecodificeerd. Het woord
‘Vietnam’ bijvoorbeeld mag in een western niet vallen; wel kan er gesproken worden
van Noord en Zuid (de Secessie-oorlog is daar een ideaal schema voor), van bezetting
van vreemde gebieden, van uitroeiing van ‘minderwaardige’ rassen, enz.
Deze verruiming lijkt mij het genre als genre te ondermijnen. De gladheid en
ongecompliceerdheid (de naïviteit) zijn verdwenen. De genrefilm wordt poreus: heel
de hedendaagse wereld wordt erachter zichtbaar. In Amerika zelf moet deze
ambivalentie nog sterker opvallen. Wanneer een van de helden in The Undefeated
(Andrew V. McLaglen, 1969) langs zijn neus weg zegt, dat ‘ze zo, zonder het eigenlijk
te willen, in iemands anders oorlog terecht zijn gekomen’, dan is dat slechts één van
de vele toespelingen op de concrete actualiteit: in alle hedendaagse westerns zijn
niet alleen dergelijke versluierde toespelingen te vinden, maar ook duidelijk
pamflettaire uitvallen, nauwelijks verstopt achter de conventies van het genre.

4
Niet alle genres weten deze verruiming te assimileren. De musical bijvoorbeeld
schijnt wel definitief dood. Men blijft musicals maken, en films zoals West Side
Story, Mary Poppins en The Sound of Music zijn de belangrijkste box-office grossers
van de laatste jaren geweest5. Maar sedert een jaar of twaalf6 is het genre zichzelf
aan het overleven. Om het jaar blijven er mooie, soms ook grootse musicals
verschijnen. Maar ze hebben allemaal een bittere nasmaak. West Side Story (Robert
Wise, 1961) is slechts een schim van een van vitaliteit bruisende Broadway-show;
My Fair Lady (George Cukor, 1964) was een briljante komedie waar toevallig en
terloops ook eens gezongen werd en verschrikkelijk slecht in gedanst werd; Camelot
(Joshua Logan, 1968), Star! (Robert Wise, 1968) en Funny Girl (William Wyler,
1968) waren pijnlijke mislukkingen. Zelfs Half A Sixpense van George Sidney is
niet meer dan een soort hulde aan.... zichzelf. En de schitterende Finian's Rainbouw
van Francis Ford Coppola is op verschillende niveaus van zo'n verbazende kwaliteit,
dat je je afvraagt waarom dit dan de enige uitzondering op de regel moet zijn. De
regel verdraagt echter geen uitzonderingen, of de regel kan niet alleen maar bestaan
uit uitzonderingen. Het genre-filmen kan geen gokspel zijn.
De reden voor dit mislukken van de musical, tegover het relatieve welslagen

5

6

The Sound of Music heeft, zoals men weet, zo'n belangrijke winsten opgeleverd, dat The
20th Century Fox, die het faillissement nabij was, opnieuw een van de stevigste
produktiehuizen is geworden.
Les Girls, een schitterende Pirandelliaanse komedie van George Cukor blijkt in 1957 een
van de weemoedigste afscheidsfilms aan het genre te zijn geweest.
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van de gangsterfilm of de western, is vrij eenvoudig, geloof ik. De western en de
gangsterfilm staan per definitie meer open voor de buitenwereld7. Hoe artificieel
synthetisch hun regels en conventies ook zijn, ze zijn een emanatie van de recente
Amerikaanse geschiedenis. Ook de gangsterfilm handelde over een recent verleden.
In de jaren dertig werden de films gemaakt over de jaren twintig; er kwamen situaties
en personen in voor die nog bestonden. De musical daarentegen - zoals trouwens de
horror- en de scence-fiction-film - is voor de reële wereld gesloten, ook bijna per
definitie. De enige werkelijkheid van de musical is die van de showbusiness, een
gesloten wereld, waarin de seks- en geweldthematiek van de hedendaagse samenleving
niet zo direct ingepast kan worden. De enige werkelijkheid van de horror-film is die
van de angst, tenslotte ook een heel beperkte en literaire basis. De science-fiction
beperkte zich tot voor kort tot de realiteit van de trucage8. Rest de komische film, op
het ogenblik beperkt tot Jerry Lewis: een zware erf nis voor één man. Waarom dit
genre uitgeput is geraakt, is me niet zo duidelijk. Ik heb de indruk dat de bloei van
de Amerikaanse burleske film eng verband houdt met een Amerikaanse theatrale
traditie (uitzonderlijk ook eens een Britse: Chaplin en de mimekunst). Maar hoe komt
het dat Broadway nu niet meer inspirerend werkt? De Danny Kaye's, de Bob Hope's,
de Lenny Bruce's, de Bill Cosby's, de Mike Nichols', de Elaine May's hebben talent
als komisch conferencier; dat talent is echter van kamermuziek-formaat, geschikt
voor de night club of de Off-off-Broadway-kelder. Maar verder reikt hun komische
virulentie blijkbaar niet.

5
Met enkele voorbeelden is het mogelijk te laten zien hoé de buitenwereld de genrefilm
binnensluipt. Het duidelijkst kan dat gebeuren aan de hand van de gangster- of de
‘private detective’-film: films die in een hedendaags klimaat handelen over de
misdaad. In 1966 verschijnt Harper. The Moving Target van Jack Smight, een handig
gemaakte hulde aan de films waarin Humphrey Bogart tussen 1940 en 1950 schitterde.
Hetzelfde jaar komen I'll see you in hell, darling van Robert Gist (naar An American
Dream van Norman Mailer) en een eigenaardig mild-subversief werkje van Ber-

7

8

De western, mogen we niet vergeten, steunt op de recente geschiedenis. De zin voor de juiste
reconstructie van dat verleden is de jongste jaren sterk toegenomen: de legende wordt getoetst
aan de historische werkelijkheid (b.v. The Left Handed Gun van Arthur Penn), de situaties
van de traditionele avonturenfilm worden uitgezuiverd en nauwkeurig gesitueerd in een soms
pijnlijk-precieze historische context (Cheyenne Autumn van John Ford); zelfs stilistisch wordt
de western steeds realistischer (alle films van Peckinpah).
2001 van Kubrick schijnt ook hierin weer een uitzondering te zijn.
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nard Girard, Dead Heat on a Merry-Go-Round. Allemaal nieuwkomers, die blijkbaar
werken op een traditie (Smight) of een best-seller (Gist), of een nieuwe sfeer
ontwerpen voor een oude thematiek (Girard). Kort daarop verschijnt een hele reeks
werken met de misdaad als onderwerp; maar, in tegenstelling tot wat doorgaans
gebeurt, worden die films niet gemaakt naar een bepaald patroon of een bepaalde
sfeer die momenteel ‘in’ zijn (cfr. de Humphrey Bogart-films, de James Bond-reeks),
maar stuk voor stuk dragen ze een apart stempel. Point Blank (1967) van John
Boorman, Bullit van Peter Yates (1968), Pendulum van George Schaeffer (1968),
P.J. van John Guillermin (1967) zijn de belangrijkste uit een lange reeks. Oude ratten
zoals Don Siegel (zijn Killers kondigde in 1964 reeds de nieuwe vogue aan) en
Gordon Douglas vernieuwen zich met respectievelijk Madigan en Coogan's Bluff,
en de Frank Sinatra-trilogie: Tony Rome (1967), The Lady in Cement en vooral The
Detective (1968). En tussendoor stoot je op zulke eigenaardige werken als die van
Arthur Penn, The Chase en Bonnie and Clyde (1966-1967), een bizar werk als The
President's Analyst van Theodore J. Flicker of The Flim Flam Man van Irvin
Kerschner (1967). Allemaal films die op het eerste gezicht niet heel veel verband
met elkaar schijnen te hebben. Kwalitatief zijn ze ongelijk, ook thematisch kun je
ze moeilijk rangschikken. Tony Rome is een soort humoristische private detective-film,
terwijl The President's Analyst en The Flim Flam Man eerder komedies zijn. Maar
allemaal houden ze zich min of meer rechtstreeks bezig met de hedendaagse
Amerikaanse maatschappij. Maatschappelijke bekommernissen van het moment
worden er ofwel zijdelings in verwerkt (Point Blank), springen er op een bepaald
moment uit (Coogan's Bluff) of vormen er de vermomde hoofdaspecten van (Bonnie
and Clyde). Geweld onder al zijn vormen, de corruptie van de macht, de
maatschappelijke en raciale wanverhoudingen, de seksuele onderdrukking zijn geen
toevallige motieven; ze zijn de subversieve springstof waaruit deze werken bestaan.
Deze pijnlijk actuele motieven komen doorgaans gecombineerd voor. Opvallend
is echter dat ze de conventies van het genre geen sterker waarheidsgehalte verschaffen,
zoals vroeger kon gebeuren. Integendeel, de manier waarop ze aanwezig zijn, scherp,
agressief, cru, chaotisch met elkaar verbonden, cynisch, meedogenloos, brengt het
genre constant in gevaar. Op een of andere manier zijn we allang niet meer in de
genrefilm, allang niet meer in de film.
Dit komt misschien het duidelijkst tot uiting in de figuur van de held, de
politie-inspecteur of de ‘private eye’, die zelf beseft dat hij niet meer in het genre
past. Hij is zwak en vertegenwoordigt een maatschappij waarin hij zelf niet meer
gelooft, omdat hij de corruptie en de onmenselijkheid
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ervan onder ogen ziet (The Chase, The Detective, Madigan of Bullit). Zij zijn niet
alleen machteloos, maar zij werken bewust mee met het kwaad, gebruiken geweld,
walgen van zichzelf (Pendulum, Coogan's Bluff en nog eens The Detective, beslist
een van de meest betekenisvolle films van de laatste jaren).
De ex-misdadiger in Point Black wil in de maatschappij waarin hij terugkeert,
alleen zijn recht, maar overal botst hij op corruptie en overal om heen wordt gemoord
zonder dat hij er rechtstreeks bij betrokken is. Aldus worden de termen van het genre
omgekeerd: niet de wereld van de gangsters vertoont analogieën met het kapitalistisch
systeem van de werkelijke wereld, maar omgekeerd: de maatschappij, in haar anoniem,
dagelijks verloop, is moordend. De fascistische perversie, die door Fritz Lang aan
de kaak werd gesteld (van Dr. Mabuse tot The Big Heat), is ons te zacht geworden.
In Boormans Point Blank is het de cleane wereld van de credit cards, de Hiltons, de
banken en naamloze vennootschappen die angstaanjagend (want reëel) wordt. De
kleine boef van Point Blank lijkt in deze wereld, onze samenleving, ineens een
fictie-figuur te zijn, ontsnapt uit een ‘série noire’. Onecht, zoals ineens het hele genre
in een fictie-hoek wordt gedrongen: onvermijdelijk, onontwijkbaar is de werkelijkheid
van de buitenwereld aanwezig.

6
Even terloops. Het zou verkeerd zijn, geloof ik, te menen dat deze zelfreflectie binnen
de conventies van het genre op één lijn te stellen is met wat zich in andere takken
van de hedendaagse cultuur afspeelt. De Amerikaanse film is in de eerste plaats een
consumptie-artikel, vormt een sector van de industrie. De zelfuitholling van de
genrefilm vertoont meer gelijkenis met een waspoeder dat aan zijn eigen efficiency
zou gaan twijfelen dan met Ionesco die zich afvraagt waarom hij theater schrijft of
Andy Warhol die de hele schilderkunst in Frage stelt. Dezelfde autokritische tendens,
zij het met een bewust ironische of humoristische ondertoon, wordt overigens al
gebruikt in de business-publiciteit (een luchtvaartmaatschappij: ‘in een vliegtuig zit
je altijd ongemakkelijk; maar bij ons zit je toch altijd nog het gemakkelijkst’).

7
Rechtstreeks handelt de genrefilm niet over actuele problemen, maar vitaal,
gevarieerd, genuanceerd dringen deze problemen in de genrefilm binnen en doen ze
er de geledingen van barsten. Deze boeiende dimensie - de film die aan zichzelf
twijfelt - ontbreekt helemaal in de ‘ernstig bedoelde’
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films die Amerikaanse problemen rechtstreeks willen aanpakken. Amerikaanse
cineasten kunnen de werkelijkheid blijkbaar niet rechtstreeks in hun werk betrekken
zonder in cliché's en veralgemeningen te vervallen. De manier waarop het geweld
ter sprake komt in In Cold Blood van Richard Brook (1968), het rassenprobleem in
In the Heat of the Night van Norman Jewison (1967) of Guess who's coming for
Dinner? van Stanley Kramer (1967), of de manier waarop seksuele taboe's uitgedrukt
worden in The Fox (Mark Rydell, 1968) of The Sergeant (John Flynn, 1968), doet
erg simplistisch aan. Alsof deze problemen niets met de werkelijkheid te maken
zouden hebben, maar wel heel veel met het drataisch-technisch arsenaal van de
draaiboekauteurs.

8
Een paar persoonlijkheden schijnen aan de genres te ontsnappen. Ik denk aan John
Huston's Reflections in a Golden Eye (1967) en Joseph Losey's Secret Ceremony
(1968). Beide hebben gemeen dat ze over seksuele taboe's in vrij complexe en
genuanceerde termen handelen, zonder de traditonele partonen van een
Hollywood-genre te benutten. Maar ze beelden deze taboe's ook niet rechtstreeks
uit. Het ziet er meer naar uit dat zij hun (erg gemaniëreerde) stijl benutten als een
‘genre’.
Zij maken namelijk pseudo-films. Heel glad, formalistisch opvallend of met
overdreven zorg gemaakt; alles verloopt in nuances en de psychologische
verwikkelingen en de daarmee gepaard gaande dramatische uitbarstingen zijn
uitgewerkt in een pseudo-realistische stijl. Pseudo-realistisch, omdat er in de grond
niets artificiëler is dan deze Kammerspiel-dramatiek van Huston, nog benadrukt door
een monochroom kleurengebruik, niets artificiëler dan het gemaniëreerde formalistisch
gedoe van Losey, dat veel lijkt op zelfparodie. Dit merkwaardige spelen met
conventies is echter gevaarlijk: voor de cineast zowel als voor de toeschouwer.
Voor de toeschouwer in de eerste plaats. De film in zijn totaliteit wordt van
binnenuit uitgehold door de manier waarop de (psychologische) realiteit wordt
behandeld. Het is een in hoge mate gesofistikeerd dramatisch spel, dat alleen door
zijn onechtheid juist kan klinken. Huston en Losey spelen dit spel met een soeverein
brio, ietwat hooghartig (maar dat maakt deel uit van de regels). Het is een ondermijnen
van het medium, niet door een sprong naar voren (zoals in de Amerikaanse
underground en gelijklopende Europese bewegingen, waar ik een volgende keer op
terugkom), maar door een teruggrijpen naar ‘verstarde’ vormen. ‘Ik film zoals Ibsen
een stuk zou geschreven hebben’, schijnen zij te willen zeggen, maar het uiten alleen
al van die gedachte doet hen barsten van 't lachen. Over pro-
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blemen handelen die al opgelost hadden moeten zijn in de 19e eeuw, kun je volgens
deze cineasten schijnbaar alleen in ‘19e-eeuwse’ vormen. Om het onduldbaar
anachronisme van onze gevoelens zichtbaar te maken, grijpen zij terug op een
overdreven, oer-klassieke, over-gemaniëreerde manier van filmen. Maar hoeveel
toeschouwers geven zich daar rekenschap van?
Deze manier om met het medium om te gaan is, ten tweede, gevaarlijk voor de
cineast zelf. Ze vraagt een te grote spanning, en de blijkbaar geringe uitwerking ervan
werkt frustrerend. Dan blijft er niets anders over dan te zoeken naar andere middelen,
zoals Huston doet; of zich altijd maar verder te verdiepen in de mise-en-scène van
de artificialiteit, in de hoop dat eens toch de waarheid aan bod kan komen, zoals
Losey doet.
Dit zijn enkele tendensen in de Amerikaanse film van vandaag. De ongehoord rijke
en boeiende decadentieperiode van de Amerikaanse film die we op het ogenblik
meemaken, heeft heel belangrijke consequenties voor de Europese film. Hollywood,
het voorbeeld bij uitstek, waartegen men zich in Europa kon afzetten, is aan het
afbrokkelen. Anderzijds is het geloof in de film als massa-medium, meer bepaald
als laatste (?) vorm van schouwspel, erg afgenomen. Misschien is de film toch op
weg om zo iets als een Zevende Kunst te worden, met hoofdletters, eredienst in musea
en een pseudo-vitaliteit die alleen nog door de beoefenaars zelf voor waar wordt
gehouden.
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Design
Henri Van Lier
De vorm en de dispositie van de organen van een object zijn nooit absoluut
gedetermineerd. Zowel in hun constructie als in hun behandeling blijft er altijd, zelfs
in de meest technische objecten, een zeker spel tussen het pure schema, dat ontworpen
wordt door de ingenieur, en de concrete vorm, die het werk is van de designer. De
vorm is nooit perfect logisch, er blijft altijd ruimte voor een keuze tussen bijvoorbeeld
meer open of meer gesloten hoeken, een meer horizontale of een meer verticale
schikking, hardere of zachtere kleuren. Van die vrijheid maakt de designer gebruik
om industriële produkten expressiviteit te geven op drie niveaus.
In de eerste plaats zorgt hij ervoor dat het object uit zichzelf duidelijk maakt wat
het betekent: dat een stoel bijvoorbeeld herkenbaar is als stoel, dat hij het geëigende
gebruik suggereert, dat hij laat zien hoe hij samenhoort of niet samenhoort met de
tafel. Bij deze eigenlijke of directe boodschappen van het object voegen zich vaak
bijkomende of indirecte mededelingen: een stoel kan burgerlijk gemak suggereren
of broederlijke soberheid, spatborden van een auto kunnen er uitzien als vleugels.
Voor zoverre het object dit soort boodschappen bevat, ressorteert het onder de
wetenschap van de tekens of de semiologie. Maar de vrijheid waarmee de designer
het object een gebogen of een rechte vorm, een lichte of een dichte kleur, een
compacte of een open grafische voorstelling geeft, doet méér dan het object een
betekenis geven: zij brengt ook een globale ruimte-tijd tot stand, die op zijn beurt
een boodschap is, een plastische boodschap. Deze ressorteert onder de ‘plastische
semantiek’, die meestal verwaarloosd wordt. Ten derde kan de vorm ook een integratie
van alle faculteiten van de gebruiker bewerken, hij ‘schept schoonheid’, en ressorteert
onder de esthetiek. Geen van die drie niveaus mag in het werk van de designer
ontbreken. De Franse term ‘esthétique industrieel’ bijvoorbeeld laat de twee
semantische lagen weg; hij zegt dat industrieel vervaardigde objecten niet herleid
kunnen worden tot hun utilitaire functies, maar schijnt het surplus aan meer algemeen
menselijke kwaliteiten welke ze ontwikkelen, te herleiden tot een kwestie van
esthetiek. Het best gebruiken we daarom de Engelse term
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‘industrial design’. In ‘design’ klinkt tegelijk iets mee van ‘planning’ en van
‘tekening’. ‘Planning’ wijst op wat het industriële object onderscheidt van alle andere
objecten: terwijl het ambachtelijke project nog gewijzigd en gedifferentieerd wordt
in de loop van de uitvoering, moet in het industriële object alles gepland worden van
bij het begin, van in het project. ‘Tekening’ wijst erop dat de designer zich in zijn
project niet bezig hoeft te houden met de werking van het object, die de zaak is van
de ingenieur, maar uitsluitend met de dispositie en de vorm van zijn organen in ruimte
en tijd: met de vormgeving. De Italiaanse term ‘progettazione’ wijst alleen op het
aspect van de planning, de Duitse term ‘Gestaltung’, die zoveel prestige heeft gekregen
door de Hochschule für Gestaltung te Ulm, wijst alleen op het aspect van de tekening.
De Engelse term is zo algemeen gangbaar geworden, dat hij zelf gelatiniseerd werd:
‘disegno industriale’ in Italië, ‘designio industrial’ in Spanje, en zelfs de Fransen,
met al hun reserve tegenover het ‘franglais’, hebben een tijdschrift dat ‘Design
Industrie’ heet.

De dimensies van de design
De designer bevindt zich op het kruispunt van verschillende disciplines. Hij is
afhankelijk van de ingenieur, die hem de functionele elementen levert welke hij in
ruimte en tijd moet schikken. Hij loert naar de kunstenaar, die vaak de eerste is om
nieuwe ruimte-tijd-structuren te introduceren: Brancusi's Mlle Pogany van omstreeks
1920 was plastisch meer geëvolueerd dan een militair vliegtuig van de jaren '40-'45.
Hij moet de verbruiker, de cliënt, naar de ogen zien: hij werkt immers aan een
massaprodukt (handwerk, zelfs ‘modern’ handwerk is geen industrial design). Die
dialoog met het publiek verloopt bovendien via tussenpersonen: aan de ene kant de
specialisten van de marketing, aan de andere die van de publiciteit. Tenslotte is de
designer in zijn werk afhankelijk van zijn ondernemingsleider, privé of publiek, die
een bepaald beleid uitstippelt waarin zowel ideologische als commerciële motieven
mee kunnen spelen.
Design is dus een complexe aangelegenheid, en het heeft lang geduurd voor men
er alle facetten en alle dimensies van zag. Historisch zijn die verschillende dimensies
de ene na de andere aan het licht gekomen. Bekijkt men die ontwikkeling van hoog
genoeg, dan gaat ze er uitzien als een dialectische evolutie.

De ‘esthétique industrielle’
Toen op het einde van de 19e eeuw bleek dat onze omgeving niet meer door
ambachtelijke, maar door industriële objecten was samengesteld, ging men
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middelen zoeken om deze laatste dezelfde menselijke kwaliteit te geven als de eerste.
In de geestelijke situatie van de tijd die beheerst werd door de bourgeoisie en het
post-romantische socialisme, lag het voor de hand dat dit surplus opgevat werd als
‘schoonheid’, en die schoonheid werd gezocht in een correspondentie, zoal niet met
de vormen, dan tenminste met de beweging van de natuur. De ‘Arts and Crafts’ en
de ‘Modern Style’ gingen in geïndustrialiseerde materialen objecten realiseren ‘zo
natuurlijk, zo charmant (lovely) als het groene veld, de oever van de rivier of de silex
van de berg’ (William Morris). Nog in 1934 geeft Lewis Mumford, in Technics and
Civilization, hoog op van machines die er uitzien als vogels, vissen of planten.

Het Bauhaus
Na de eerste wereldoorlog keert het Bauhaus - zoals overigens De Stijl - zich af van
het naturalisme. Wie in de machine alleen maar een sneller en goedkoper
produktiemiddel ziet, heeft niets begrepen van de structurele revolutie welke zij met
zich brengt. Gropius beseft dat de industrie een totaal nieuwe orde invoert: een
universum bestaande uit elementen die combinatorisch samenspelen, en dit zowel
wat lijn als kleur, constructie, functie en behandeling betreft. Tussen ‘combinatoriek’
(ars combinatoria) en element bestaat trouwens een innerlijk verband: hoe zuiverder
het element, des te rijker de combinatiemogelijkheden, en omgekeerd. Zo ziet men
wat het Bauhaus onder ‘functie’ verstaat: geen louter utilitarisme, maar het vermogen
van een systeem van elementen (een object) om naar andere objecten te verwijzen,
er zich in te voegen, ze te vervangen, ze teken te doen, te betekenen (signum facere).
‘Schoonheid’ wordt daarmee niet uitgeschakeld, maar krijgt een andere inhoud: hoe
rijker de objecten functioneel zijn, des te meer vormen zij open en onderling
verwisselbare systemen, des te ‘mooier’ zijn ze.
De culturele consequenties van dit programma zijn niet te overzien. De hoop wordt
gewekt dat alle objecten van de wereld één grote harmonie gaan vormen: ze worden
immers allemaal uit dezelfde elementen vervaardigd. Ook de mensen gaan in harmonie
leven: creatieve werkers en industriearbeiders werken immers op dezelfde gegevens,
met dezelfde middelen. Radicaler nog: de realiteit is geen verzameling van substanties
meer, maar van relaties. Structuren komen in de plaats van vormen. Het functionalisme
opent voorgoed de 20e eeuw.

De styling
Het Bauhaus hield nauwelijks rekening met het verlangen van de cliënt. Na de grote
crisis van 1930 ging de Amerikaanse styling beseffen dat ook dat
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verlangen een factor is van het industriële object, dat immers altijd een massaprodukt
is. Winstbejag en misschien ook resten van een autoritaire ideologie leidden er echter
toe dat de styling het vooral zocht in een dirgistische aanpak van het publiek. Dat
schijnt tenminste op het eerste gezicht de betekenis te zijn van het programma van
Raymond Loewy: ‘schoonheid’, ‘mode’, ‘publiciteit’.
Een van zijn boeken, Never leave well enough alone, werd in het Frans vertaald
onder de titel ‘La laideur se vend mal’: wat lelijk is, wordt niet verkocht. De
‘schoonheid’ moet dus van die aard zijn, dat ze goed verkocht wordt: tegelijk
onopvallend en opvallend genoeg om de koper te verleiden, om zijn behoefte aan
veiligheid én aan macht te voldoen. Wil de ‘schoonheid’ haar aantrekkingskracht
niet verliezen, dan moet ze voortdurend gevarieerd worden, zo echter dat die variaties
geen al te dure veranderingen in het produktieproces veroorzaken. Welnu, dat is
‘mode’: een oppervlakkige, niettechnische veroudering. En ‘publiciteit’ tenslotte:
‘het is nutteloos dat iets mooi is als de mensen niet weten dat het mooi is’. De
publiciteit moet zeggen wat mooi is, wat mode is en de cliënt er gevoelig voor maken.
De styling kan echter niet tot zulke mercantiele drijverijen herleid worden. Het
koetswerk waarmee Loewy de organen van de naaimachine, de koelkast, de auto
bekleedde, gaf die objecten niet alleen een profiel dat de smaak van de massa vleide,
maar vereenvoudigde ook de vorm, zodat de complexe objecten leesbaarder werden,
significanter dus, menselijker. Ook de mode beantwoordt aan een semantische
noodzaak van de industrie: een boodschap die alsmaar herhaald wordt, gaat gauw
vervelen; wil een produkt blijvend waargenomen worden, dan moet het voortdurend
variëren. In het ambachtelijke produkt volgt die variatie vanzelf uit het handenwerk,
het model kan lang hetzelfde blijven; in het industriële produkt daarentegen kan
slechts variatie gebracht worden door de design te veranderen. Maar dat kan niet
telkens zo grondig gebeuren, dat het hele produktieproces gewijzigd moet worden.
Dus doet men alsof. En dat is de mode. De publiciteit tenslotte werkt niet alleen
afstompend. Ze maakt letterlijk deel uit van het object: ze voegt er haar lectuurrooster
aan toe, ze neemt het op in een systeem van empirische en onirische tekens van een
bepaalde tijd.
Overigens wordt soms te gemakkelijk beweerd dat styling alleen in een
markteconomie kan tieren. Ook een planeconomie moet er zich naar schikken: in de
mate dat ze vaste voet wil krijgen op de internationale markt, in de mate ook dat haar
produkten propagandamiddelen zijn om in het eigen land de consument te bepreken.
Het Duitsland van Hitler, het Rusland van Stalin hebben ons geleerd dat er naast een
zachte, ook een ruwe styling bestaat.
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uit: bauhaus zeitschrift 1928, nr 1.
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g. segal, twee geliefden op een bank (1962).
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le corbusier, chaise-longue (1927).

g. raimondi, zetel (1967).
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De informationele design
Tenslotte, na de tweede wereldoorlog en met de opkomst van de informatiek ging
men over design denken in termen van de communicatietheorie. In vorm, behandeling
en functie werd het industriële object, zoals trouwens ieder object, gezien als een
bundel boodschappen. Deze veronderstellen codes, d.w.z. conventies van vorm,
behandeling, functionering; én redundanties, d.w.z. herhalingen en accentueringen,
die de herkenbaarheid bevorderen.
Deze opvatting werd vooral in Ulm ontwikkeld. Het wezenlijke ervan bestaat
hierin, dat ze niet meer uitgaat van het object, maar van het communicatiecircuit
waarin het object als een relais wordt ingepast. Op die manier wordt een synthese
mogelijk tussen enerzijds de inzichten van het Bauhaus betreffende de verhoudingen
zowel tussen de verschillende produkten onderling als tussen produkten en
producenten, en anderzijds die van de styling betreffende de wederzijdse verhoudingen
tussen produkt en verbruiker, en dus tussen producent en verbruiker (zender en
ontvanger van boodschappen): de analysen van het Bauhaus en de intuïties van de
styling kunnen aldus in één systeem gevat worden. Van de andere kant gaan op die
manier in de design de algemene wetten van de communicatietheorie spelen: noodzaak
van de redundantie; onderscheid tussen valabele redundanties, die de boodschap
garanderen, en niet-valabele, die ze verduisteren; meetbaarheid van de kwantiteit
aan informatie van een object door meting van de onwaarschijnlijkheid van zijn
boodschap; onderscheid tussen de complexiteit van de functie en die van de structuur
en classificatie van culturen volgens de verhoudingen tussen deze twee complexiteiten
(Abraham Moles); noodzaak om het object voortdurend te vernieuwen, anders wordt
het niet meer waargenomen; analyse van het circuit produktie-consumptie-produktie
aan de hand van verschillende modellen van feed-back; analyse van de stremmingen
in dat circuit. Bovendien was de informationele design de eerste om duidelijk te
stellen dat de ‘menselijkheid’ van een produkt niet in de eerste plaats van zijn
‘schoonheid’ afhangt, die meestal facultatief is, maar van zijn semantische rijkdom.
Tenslotte laat dit lectuursyseem zien dat de boodschappen van een object niet alleen
visueel en auditief zijn, maar ook ergonomisch; ze zitten in de manier waarop een
object behandeld wordt: een versnelling op de vloer van de auto suggereert een ander
existentiële attitude dan een aan het stuur.
Aan de toepassing van de informatietheorie op de design zitten echter ook
moeilijkheden vast. Een eerste moeilijkheid is al het gebruik van de begrippen ‘code’
en ‘boodschap’. Neem bijvoorbeeld een tafel. In de categorieën van Roland Barthes
is de tafel het ‘taal’-element, het gebruik dat je ervan
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maakt, het ‘woord’. In het systeem van Norberg-Schultz daarentegen is de code (=
de taal) de idee welke een bepaalde samenleving zich maakt van een tafel, alles
inbegrepen: vorm, materiaal, behandeling, constructie, werking; de boodschap (=
het woord) is het prototype, ontworpen door de disigner. De boodschap van diens
ontwerp bestaat juist in de ‘opzettelijke onzekerheid’ die hij in de algemeen aanvaarde
idee van de tafel invoert; de particuliere tafel verhoudt zich tot het prototype ongeveer
zoals de exemplaren van een boek tot het manuscript; en het gebruik dat je van de
tafel maakt, introduceert een tweede ‘woord’ (een tweede boodschap): de boodschap
van de gebruiker, zoals de acteur die een tekst debiteert, er een interpretatie aan
toevoegt.
Een tweede moeilijkheid kan ontstaan uit de manier waarop de plastische boodschap
van het object wordt opgevat. Abraham Moles schijnt deze te zien als een ‘esthetische’
boodschap: ze schijnt er alleen in te bestaan dat aan de functie van het object
‘ornamentele, emotionele, ostentatieve kenmerken’ worden toegevoegd. Welnu, we
hebben het al gezegd: de graad van horizontaliteit of verticaliteit, van dunheid of
dichtheid, van openheid of geslotenheid van een vorm omschrijft een globale
ruimte-tijd, die een hele mens- en wereldopvatting veronderstelt en tot stand brengt.
En dat veronderstelt een analyse op twee niveaus. Men moet kunnen laten zien hoe
een stoel van Le Corbusier, alleen al door zijn structuur, de gebruiker een andere
benadering van werkelijkheid en verbeelding suggereert dan een stoel van Neutra,
Saarinen, Breuer of Aalto, zoals er tussen een fauteuil Louis XIII en Louis XIV bijna
dezelfde afstand was als tussen de tragedie van Corneille en die van Racine. Maar
tegelijkertijd moet duidelijk zijn dat alle stoelen en in het algemeen alle objecten van
de industrial design een gemeenschappelijke plastische constructie hebben die,
minstens even efficiënt als onze filosofieën, een ‘wereld van vandaag’ definiëren.

Attitudes van designers
De dialectiek van de verschillende aspecten van het industriële object loopt tenslotte
uit op de informationele design. Het is een theorie waarin alle problemen van de
industriële vormgeving geformuleerd kunnen worden. Maar dat wil niet zeggen dat
design louter een kwestie van logica is. Ook voorkeur, stemming, beleid en politiek
spelen er in mee. Daarom een woord over de opdrachten van de design en de
verschillende manieren waarop deze tegenwoordig opgevat worden. Het best kan
dat gebeuren door te wijzen op verschillende temperamenten en strategieën onder
designers.
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De rigorgisten en de uitrusting
In de eerste plaats heeft de design zijn rigoristen. Hun uitgangspunt is: ⅔ van de
wereldbevolking zijn slecht uitgerust; zelfs in de ontwikkelde landen hebben de
collectieve voorzieningen een geweldige achterstand op de consumptiegoederen. In
plaats van voor de duizendste keer stoelen en likeurglazen te hertekenen, ontwerpen
we daarom beter wat minder vuile openbare transportmiddelen of bijvoorbeeld, zoals
Bruce Archer heeft gedaan, een ziekenhuisbed dat beantwoordt aan de vaak
tegenstrijdige belangen van de zieke die erin moet liggen, de verpleegster die het
moet opmaken, de arts die bij de zieke moet kunnen. Overigens, zelfs wanneer hij
een auto of een radio ontwerpt, moet de designer alle styling en kitsch verwerpen.
Design is opvoeding, en deze is vandaag de dag des te noodzakelijker omdat door
techniek, wiskunde, beheer in een deel van het publiek nieuwe eisen gewekt worden.
Door de smaak van de massa te vleien, zeggen de rigoristen, hebben de designers
verraad gepleegd.

De democratie en de kitsch
Anderen zijn toleranter. Voor collectieve voorzieningen is een strenge design nodig:
raffinaderijen, vliegtuigen, autobussen kun je niet om de haverklap aanpassen om
de zogenaamd niet-technische veroudering op te vangen; dat heeft geen zin. Maar
voor de rest: waar haalt de designer het recht vandaan zijn medemens op te voeden
door hem ofwel naakte rationaliteit ofwel integendeel (en dat is misschien alleen
maar een andere vorm van jansenisme) voortdurend nieuwe imaginaire, zogezegd
surrealistische stimuleringen op te leggen? Democratie wil zeggen dat het verlangen
van de verbruiker gerespecteerd wordt en dat verlangen kun je onmogelijk voorzien:
zowel de ervaring als het structuralisme leren dat het niet universeel is (er bestaat
niet zoiets als een universeel aanvaarde ‘schoonheid’). De designer moet dus op zoek
gaan naar wat het publiek allemaal wil. In het informationele circuit tussen producent
en consument werd door het Bauhaus en de styling vooral de weg van producent
naar consument gezien, niet de terugweg. Nu moet die terugweg ontwikkeld worden.
Eén moeilijkheid blijft bestaan. Het verlangen van de consument, is dat het
verlangen dat hij meent te hebben of het verlangen dat hij als het zijne zou herkennen
als hij eenmaal vertrouwd is geraakt met een object dat hem op het eerste gezicht
vreemd leek? En als de designer diepe verlangens wekt in plaats van de oppervlakkige
te erkennen, wordt hij dan weer niet een opvoeder? Trouwens, ook de styling kan
niet anders dan het publiek voortdurend nieuwe impulsen geven, anders verliest hij
zijn verleidingskracht. Is er dan nog zoveel verschil tussen rigoristen en democraten?
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De technici en de metadesign
Zo is er een derde houding te onderscheiden: die van de technici. Zich bewust van
de genoemde tegenstellingen, trachten zij deze te overstijgen. Achter de door de
designer gecreëerde prototypes (de boodschappen) zitten codes (constructieve,
plastische, operatieve, enz.). Laten we die codes dus perfectioneren, ze zo coherent
en zo open mogelijk maken. Dat is tenminste nuttig werk.
En inderdaad, als de design die zich bezighoudt met uitrustingsobjecten, duurzame,
efficiënte, herkenbare vormen gaat creëren, leidt hij vanzelf naar ‘metadesign’. Op
drie manieren. Men moet uitmaken welke soort krommingen een bepaald materiaal
het minst doen slijten; welke elementen en combinaties zich het best aan het grootste
aantal situaties aanpassen, of welke zich het best lenen voor onderlinge
verwisselbaarheid van vormen; men moet tenslotte uitzoeken welke organisatie
duurzaam genoeg is om het mogelijk te maken dat de verschillende objecten hun
boodschappen (hun significatieve verschillen) uitzenden binnen eenzelfde
referentiesysteem en aldus eenzelfde environment vormen.
Ook mode leidt tot metadesign. Industriële objecten moeten oppervlakkig kunnen
variëren zonder dat dat catastrofale kosten meebrengt. Ze moeten dus uit matrijzen
vervaardigd worden. Natuurlijk. Maar ook die matrijzen moeten industrieel
vervaardigd kunnen worden, en aangezien een matrijs een singulier object is, betekent
dat: cybernetisch. Welnu, als men daarvoor weer geen speciale dure programma's
wil invoeren, veronderstelt die cybernetische produktie van matrijzen dat deze herleid
kunnen worden tot simpele krommen. En zo belanden we onvermijdelijk opnieuw
bij de bezinning over de code. Van welke kant men het ook aanpakt, er is in een
geïndustrialiseerde wereld blijkbaar geen vrijheid zonder code.

De ethiek van de design
Tot nog toe hebben we de design geanalyseerd van binnenuit. We kunnen hem ook
van buitenaf bekijken, en dan de vraag stellen: welke rol speelt hij in de hedendaagse
samenleving? Sommigen verdenken hem ervan dat hij een middel tot integratie is.
Door te doen alsof hij in het informationele circuit zit en zijn codes volkomen objectief
zijn, geeft hij de indruk dat we met een klasseloze maatschappij te maken krijgen;
in werkelijkheid echter werken de objecten vervreemdend of bevrijdend al naargelang
zij die ze gebruiken macht en invloed bezitten of niet - en daar kan geen design iets
aan veranderen (Jean Baudrillard).
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Deze kritiek raakt echter minder de design dan de maatschappij waarin hij
functioneert. Van de andere kant kun je ook moeilijk zeggen dat de design in de
kapitalistische maatschappijen integrerend werkt (bijvoorbeeld door de behoefte aan
standing te vleien) en verzwijgen dat hij elders de verbruiker al evenzeer dirigeert
(bijvoorbeeld door ophemeling van arbeid, kracht, produktiviteit). Tenslotte, en dit
is misschien het wezenlijke, kan men zich afvragen of industriële objecten van hoge
kwaliteit, alleen al door hun constructie, ook niet een reële contestatiekracht bezitten.
Door hun plastische boodschap, dw.z. door de globale ruimte-tijd welke zij creëren,
stellen zij het begrip ‘ob-ject’ (ob-jectum) onder een radicale kritiek. Zij zetten de
dingen en de mensen als substanties op de helling, ruimte en tijd als vaste
referentiesystemen, de eigendom als bevestiging van persoonlijkheid. Efficiënter
misschien dan alle redevoeringen hollen zij zo alle ideologieën uit, zowel die van de
kapitalistische standing als die van de collectivistische produktiviteit.
Er is niet één design: lokaal, cultureel, politiek zijn er verschillende designs. Er is
een design die niet veel meer is dan een rationalisatie van het ambachtswerk in
sommige ontwikkelingslanden (of in de weelde-industrie van de ontwikkelde landen);
een semi-industriële design in de skandinavische landen, waar nog hoofdzakelijk
aan metaal- en houtbewerking wordt gedaan; een rigoristische design in de openbare
voorzieningen; een design van de dagelijkse voorwerpen: aangezien de rommel het
referentiesysteem van ons environment is geworden, moet de designer die niet
bestrijden, in de geest van de op art van Vasarély, maar hem alleen hernemen, in de
geest van de pop, hem re-semantiseren. Kortom, de design als wetenschap of techniek
van het ontwerp, blijft zelf nog in ontwerp.
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Fascisme?
H.W. Tromp
In de veertiger jaren is het begrip fascisme niet alleen in politieke zin uitgeprobeerd.
Het is ook diepgaand bestudeerd. In hun in 1950 verschenen studie The authoritarian
personality1 hebben Adorno, Levinson, Frenkel-Brunswik e.a. de
‘persoonlijkheidsstructuur’ pogen te analyseren die het mogelijk maakt
massamoordenaar te worden of het anderen te maken - ik druk het met opzet zo
scherp mogelijk uit. Hoewel ze het woord fascisme zelf nauwelijks gebruiken, is een
van hun meetinstrumenten de geschiedenis ingegaan als de ‘jascisme-schaal’
(F-scale): hij wordt nu al bijna twintig jaar lang gehanteerd als een standaard
onderzoeksinstrument voor het meten van een ‘fascistoïde’ persoonlijkheidsstructuur.
De ‘autoritaire persoonlijkheid’ blijkt o.a. te worden gekenmerkt door een hoge
mate van aanpassing aan een autoritair sociaalsysteem: buigend naar boven, bevelend
naar beneden, geen eigen verantwoordelijkheid dragend. Leopold de Buch heeft een
autoritair systeem eens kort en bondig omschreven als een systeem van ‘getrapte
incompetentie’. Niemand is geheel en al verantwoordelijk, en iedereen kan zich altijd
op een hogere autoriteit beroepen (‘Befehl ist Befehl’). Een autoritaire sociale
organisatie is een vorm van dictatuur, ongeacht of het nu om een gezin, een bedrijf,
een kerk of een staat gaat. Maar het al dan niet functioneren van een dergelijke sociale
organisatie hangt misschien vóór alles af van de persoonlijkheidsstructuur van de
individuen die ertoe behoren. Vanaf het moment dat zij op het idee komen hun
verantwoordelijkheid zelf te willen dragen, kunnen er moeilijkheden worden verwacht.
De organisatie loopt niet meer. Er komen gezags- en competentieconflicten. De
organisatie valt uiteen in delen die tegenover elkaar staan: er vindt m.a.w. een
polarisatieproces plaats. Vaak fungeren technische of persoonlijke problemen als
katalysator voor het op gang brengen van dit proces. Het ‘hogere niveau’ blijkt b.v.
op ontoelaatbare wijze incapabel, de ‘ondergeschikten’ hebben betere oplossingen
voor problemen die voor de organisatie belangrijk zijn, maar er wordt niet naar hen
geluisterd om de hiërarchie in de verhoudingen niet te ondermijnen.

1

Th. Adorno, e.a., The authoritarian personality, 1950.
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Of het kan zijn dat de privébelangen van bepaalde groepen binnen de organisatie op
naar hun mening ontoelaatbare wijze worden geschaad. Of, wat ook mogelijk is, het
belang van de organisatie als geheel wordt verschillend gedefinieerd door de
verschillende groepen binnen de organisatie. Welke reden het ook moge zijn,
belangrijk is slechts dat het proces op gang komt. Vanaf dat moment dient het begrip
fascisme om bepaalde kanten van dat proces te definiëren.
‘Fascisme’ - voorlopig als neutrale term - heeft dan betrekking op stromingen of
opvattingen, groeperingen of individuen, die aan behoud van het gezag, de hiërarchie,
de autoritaire structuur boven alles de voorkeur geven. Dat is geen volledige definitie.
Maar het gaat er hier ook niet om een complex begrip uitputtend te definiëren, maar
om de essentie ervan te beschrijven. Gezagshandhaving heeft voor hen een hogere
prioriteit dan het oplossen van problemen; zelfs het ter discussie stellen van een
probleem wordt ervaren als gezagsondermijning. Dat is alleen maar een constatering
van een sociaal feit: er zijn mensen die meer hechten aan het behoud van het gezag,
en er zijn mensen die meer geven om de oplossing van problemen. Rokeach heeft,
10 jaar later dan Adorno c.s., een nog wat scherpere definitie pogen te geven van de
autoritaire persoonlijkheid2. Via nieuwe onderzoeksinstrumenten, de ‘dogmatisme’en ‘opinionation’-schaal, probeerde hij mensen te scheiden in degenen die luisteren
naar argumenten en degenen die kijken naar de gezagspositie van degene die de
argumenten hanteert.
Maar daarmee is nog weinig verhelderd. Ook al, omdat het begrip fascisme
historisch is gekleurd, en van daaruit een eigen begripsinhoud heeft meegekregen
die niet erg gunstige associaties oproept. Fascisme is een scheldwoord geworden,
vaak gehanteerd door degenen die in de psychologische definitie van het begrip juist
erg aardig lijken te passen. Om tenminste enige duidelijkheid in de begripsverwarring
te brengen is het misschien het beste nog even terug te gaan naar de ‘autoritaire’
sociale organisatie, waarin gezagshandhaving voorop staat, en waarin de fascistoïde
persoonlijkheid zich het beste thuisvoelt.
Elke groep bezit een of andere vorm van sociale organisatie. De leden van de groep
zijn voor alles zeker van hun plaats in die organisatie, van hun positie in de hiërarchie.
Hun gedrag zal sterk bepaald worden door de gedragsverwachtingen die in de
organisatie ten aanzien van die positie bestaan. Zo wordt afwijkend gedrag niet
getolereerd: er staan negatieve sancties op (‘straf’: maar dan in de vorm van
vervreemding van de groep, verlies

2

Milton Rokeach, e.a., The open and the closed mind, New York, 1960.
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van de persoonlijke identiteit in de groep, isolering, excommunicatie). Eén kenmerk
van de fascistoïde persoonlijkheidsstructuur, zoals door Adorno c.s. beschreven, is
een sterke behoefte aan zekerheid, voortkomend uit grote innerlijke onzekerheid.
Hoe sterker die behoefte, hoe sterker dat tot uitdrukking kan komen in een zoeken
naar identificatie met de groep en tot behoud van de eigen positie daarin. Dat gaat
ten koste van het besef van de eigen individuele verantwoordelijkheid. Maar sociale
verandering kan een bedreiging van die positie betekenen, of wordt meestal ook als
een bedreiging gevoeld.
Het gevoel van ‘bedreiging’ vooral bepaalt het gedrag ten aanzien van de
verandering: verandering wordt afgewezen. Argumenten ervoor of ertegen spelen
nauwelijks een rol. Want het gaat niet om het gebruik van het verstand, maar om
psychologische defensiemechanismen, die proberen te verhinderen dat het verstand
wordt ingeschakeld. Alleen zo kan worden voorkomen dat er een open conflict zou
ontstaan tussen cognities (verstandelijke inzichten) en emoties.
De opkomst van Hitler en Mussolini, de massale toename van hun aanhang, en de
door hen weer ingestelde (autoritaire) structuur van de maatschappij in al haar
geledingen, is daarmee voor wat enkele belangrijke aspecten ervan betreft, misschien
wat beter te begrijpen. In het gedesorganiseerde Duitsland van na Versailles waren
er alle mogelijke sociale indicaties van sociale verandering, en werden alle traditionele
autoritaire structuren van gezin, staat, kerk, leger, bedrijfsleven ondermijnd3. Dat
kon haast niet anders dan leiden tot een grote ‘onzekerheid’. Hitler, het
nationaalsocialisme en vooral de kleine groepen van partij en SA boden een uitkomst
om die psychische onzekerheid weg te nemen. In de sociale organisatie van de
nationaalsocialistische partij werd een kans gegeven de eigen identiteit te hervinden
in een groep met een sterke sociale cohesie en met een strenge hiërarchie. Hitlers
politieke programma beloofde af te rekenen met de onrust van het heden en riep alle
mogelijke associaties op met de glorie van het verleden (generaal Ludendorf - in
uniform - als Hitlers eerste helper; veldmaarschalk Hindenburg rijkspresident;
veldmaarschalk Mackensen in Totenkopfhusar-uniform overal bij; de kroonprins lid
van de SS; de nadruk op militair vertoon).
Regelmatig wordt tegenwoordig de term fascisme weer gebruikt, maar nu om diegenen
te classificeren die het minst lijken te beantwoorden aan Adorno's beschrijving, én
het minst lijken overeen te komen met de historische ‘fascisten’. Het wordt gebruikt
voor studenten die erop uit zijn sociale
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Vgl. voor een fraaie schildering van het hele gebeuren Heinrich Mann Der Untertan, of
Staudte's gelijknamige film.
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veranderingen te realiseren en niet om ze tegen te houden; die erop uit zijn autoritaire
structuren te doorbreken en niet om ze te herstellen, en waarvan het gedrag wel het
minst kan worden verklaard uit de behoefte tot herstel van het gevoel van ‘zekerheid’,
dat de identificatie met een groep met zich mee brengt.
Toch zijn er daarvoor tenminste twee zinnig lijkende redenen denkbaar. (Er is ook
een derde: dat fascisme een scheldwoord is, dat iedereen voor zijn opponenten kan
gebruiken - maar daar ga ik aan voorbij). De eerste reden is dat studenten ‘geweld’
zouden gebruiken; de tweede: dat ze minstens even ‘autoritair’ zouden zijn als degenen
die ze bestrijden.
Over de eerste reden kan ik kort zijn. Voor een dergelijke argumentatie zin kan
hebben, moet een nadere precisering van wat geweldgebruik is, worden gegeven.
Voorlopig valt hoogstens op te merken dat het ‘geweld’ door studenten gebruikt in
geen verhouding staat tot het geweld dat tegen hen word gebruikt.
De tweede reden lijkt nog het meest zinnig. Maar juist is die evenmin. ‘Fascistisch’
heeft een duidelijke betekenis, zowel historisch als psychologisch: het slaat op een
bepaalde vorm van sociale organisatie (autoritair), op een bepaald type van
persoonlijkheidsstructuur (dogmatisch) en op een bepaalde inhoud van opvattingen
(rechts-conservatief). Het sociale systeem is een systeem van getrapte incompetentie
(niemand is voor zichzelf verantwoordelijk, het is een organisatie van
ondergeschikten). De persoonlijke zekerheid hangt nauw samen met het gevoel een
zekere plaats te hebben in die sociale organisatie. Rechts-behoudende opvattingen
dienen om de stabiliteit van het geheel te verzekeren. ‘Iedere leider heeft zeggenschap
over zijn ondergeschikten, en is verantwoordelijk tegenover hogere instanties’ (A.
Hitler, Mein Kampf).
Maar misschien kun je ook een dogmatische persoonlijkheidsstructuur bezitten,
terwijl je tegelijk ‘linkse’ opvattingen en denkbeelden bent toegedaan, en (dus) een
tegenstander bent van autoritaire sociale structuren. Voorlopig is dat echter meer
theorie dan empirie. Rokeach' onderzoek alleen geeft te weinig houvast.
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Lyndon Johnson en het Presidentschap
Hans Hermans
1
Marcus Cunliffe: American Presidents and the Presidency. - Eyre and
Spottiswood, London, 1969, 343 pp, 75/-.
Woodrow Wilson was nog geen dertig jaar oud toen hij zijn eerste boek schreef over
het Amerikaanse staatsrecht en daarin de mening verkondigde, dat er van het
evenwicht tussen de drie machten, dat de Vaders van de Republiek honderd jaar
tevoren zo zorgvuldig in de Constitutie hadden vastgelegd, niets terecht was gekomen.
Althans niet in de verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht. Tussen
het Congres en de President. In feite was het Congres oppermachtig geworden en
speelde de President geen rol van enige betekenis in het tot stand komen van
beleidsbeslissingen. Het enige wat hij kon doen, was toezicht houden op het ambtelijk
apparaat. Dáár kreeg hij zijn salaris voor. Maar hij moest goed begrijpen, dat het
Congres zelfs de macht had hem dat salaris nog te onthouden ook als het daar zin in
had. De uitvoerende macht was kortom een semi-impotent orgaan in het geheel van
het Amerikaanse staatsbestel. Ruim twintig jaar later oordeelde dezelfde Woodrow
Wilson, inmiddels opgeklommen tot de top van Princeton University, heel anders
over de betekenis van het presidentschap. ‘Van generatie tot generatie’, schreef hij
toen, ‘zijn wij in Amerika meer en meer geneigd geraakt om naar de President op te
zien als naar de eenheid-scheppende kracht in ons ingewikkeld staatsbestel; als naar
de leider van zijn partij en van de hele natie’.
Toen Wilson zijn tweede boek schreef, zat Theodore Roosevelt in het Witte Huis,
een man die zich door niemand op de kop liet zitten, allerminst door het Congres.
Een man die een hoogst persoonlijk beleid voerde, dat tot de verbeelding van het
Amerikaanse volk sprak en die zich in nog veel sterker mate dan zijn directe
voorganger, McKinley, reeds had gedaan, opwierp tot de morele leider van Amerika.
Geen wonder dus, dat Wilson uiteindelijk tot de conclusie kwam: de grootheid en
de invloed van het presidentschap zijn recht evenredig met de grootheid en de invloed
van de man die het ambt bekleedt.
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Bij het lezen nu van Cunliffes boeiend en voortreffelijk gedocumenteerd boek vraagt
men zich echter met enige verbazing af waarom Wilson pas in een zo laat stadium
van zijn staatsrechtelijke studies tot deze conclusie kwam. Het is namelijk in de hele
geschiedenis van de Verenigde Staten nooit anders geweest. Het zijn niet de
grondwetgevende Vaders van de Republiek geweest, maar de Presidenten zelf, die
het presidentschap hebben gemáákt. Het presidentschap is niet opgebouwd naar de
letter van de Constitutie maar naar de uitleg die men daaraan in de verschillende
perioden van de Amerikaanse geschiedenis heeft gegeven. Met die uitleg is George
Washington al begonnen en elk van zijn opvolgers heeft het ambt op zijn eigen manier
waargenomen en de inhoud gegeven die én hem persoonlijk én de omstandigheden
van zijn tijd paste. Iedere President schiep zijn eigen precedenten, zulks met dien
verstande dat de sterke Presidenten ook sterke precedenten nalieten, waar krachtige
figuren die na hen kwamen op konden teruggrijpen in het Amerikaanse staatsbestel.
Dat zij af en toe door zwakke broeders werden afgelost, soms zelfs door een hele
reeks van zwakke broeders zoals in Wilsons jonge jaren, dat brak de lijn der
ontwikkeling niet. De sterken namen de draad niet van deze zwakke broeders op
maar van de sterken, die hun ooit voorafgingen. Tussen Jefferson en Jackson, tussen
Lincoln en Theodore Roosevelt, tussen Wilson zelf en Franklin Roosevelt liggen
tijdspannen van soms enkele tientallen jaren, maar de tijdelijke neergang in die jaren
heeft nooit kunnen verhinderen dat de curve van de presidentiële macht onder iedere
sterke President weer een eind omhoog ging.
Ook Lyndon Johnson heeft aan het omhoog voeren van die curve het zijne
bijgedragen. Hij was van alle Presidenten die tot dusverre Amerika bestuurden, de
man met de meeste parlementaire ervaring. Hij kende met name de Senaat als zijn
broekzak. Hij kende de koppigheden en de zwakheden van iedere Senator persoonlijk
en hij wist precies wie van de Senatoren iets in te brengen had en wie niet. Hij wist
ook precies hoe hij als President elke Senator afzonderlijk moest aanpakken om iets
van hem gedaan te krijgen. Hij wist hoe hij met de Senaat moest omspringen. Hij
was dan ook de man die het meeste van het Congres gedaan kreeg. Kennedy was
een algemeen bewonderd President, maar zijn wetgevend program kreeg hij niet van
de grond omdat hij geen greep kon krijgen op het Congres. Johnson werd veel minder
bewonderd maar loodste zijn wetsvoorstellen met veel meer succes door het Congres.
En wees daardoor zijn opvolgers wegen aan, nieuwe wegen, naar een versterking
van de greep der uitvoerende op de wetgevende macht in het Amerikaanse staatsbestel.
Gaat de ontwikkeling van het presidentschap in die richting verder, dan
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zou de voorspelling van de Franse auteur Amaury de Riencourt, door Cunliffe
geciteerd, wel eens waar kunnen worden: dat de Caesars van de toekomst niet in
Londen, Parijs of Berlijn maar in Washington zullen opstaan. De vrees daarvoor leeft
ook in Amerika. En niet door het optreden van Lyndon Johnson alleen. Zij leeft al
lang en zij heeft, zoals uit tal van historische bijzonderheden die Cunliffe in zijn boek
naar voren brengt blijkt, herhaaldelijk tot voorstellen geleid om de structuur van de
Constitutie met name ten aanzien van het presidentschap te herzien. De Amerikanen
zijn echter conservatief ten aanzien van hun Grondwet, overtuigd als zij zijn dat de
ambivalentie van de daarin vervatte bepalingen over de President in de praktijk van
de staatkunde toch altijd weer corrigerend werkt. De neergang van Johnson is er het
beste bewijs van.
Toch heeft het optreden van Johnson, zoals uit Cunliffes laatste hoofdstuk blijkt,
richtinggevend gewerkt in de hervormingsvoorstellen die de laatste tijd nogal
overvloedig ter tafel zijn gebracht. Uit deze voorstellen begint zich namelijk het
verlangen te kristalliseren om de scheiding tussen wetgevende en uitvoerende macht
minder rigoureus te maken dan zij in 1787 in de Constitutie terecht kwam. Het
verlangen om het verkeer en de samenwerking tussen President en Congres in
grondwettelijke banen te leiden die enigszins parallel lopen met de regels van de
parlementaire democratiën in Europa. Maar of het ooit zo ver komt...?

2
Alfred Steinberg: Sam Johnson's Boy. A Closeup of the President front
Texas. - Collier - MacMillan, New York/London, 1968, 871 pp., 63/-.
Mag men Lyndon Johnson nu rekenen tot de grote Presidenten van Amerika? Een
geloofwaardig antwoord op deze vraag kan alleen op enige afstand worden gegeven.
Die afstand hoeft niet zo groot te zijn als die tot George Washington en Abraham
Lincoln; Franklin Roosevelt's grootheid staat óók al buiten kijf en de overtuiging dat
Harry Truman wel niet tot de grote dan toch tot de bekwame Presidenten behoorde,
steunt op goede gronden. Over Eisenhouwer echter kan men nog heel verschillend
denken en over Kennedy beginnen de oordelen ook uiteen te lopen. De tijd om
Johnson op zijn juiste waarde te schatten is nog lang niet aangebroken. Sternberg is
zich dit gebrek aan afstand bewust. Hij noemt zijn omvangrijke biografie van Johnson
dan ook een ‘Close-up’. En dat is het ook. Een waarneming van zéér, zéér nabij.
Onbarmhartig, zoals de meeste close-ups. Sternberg beschrijft Johnson als de President
uit Texas. Dat voorspelt niet veel goeds. De lokale herkomst van een politicus is
namelijk in Amerika
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van veel groter belang dan in Europa. Wanneer men over Metternich schrijft als over
een man uit het Rijnland, over Bismarck als over een Pruis of over Lloyd George als
over een Welshman, haalt men daarmee wel bepaalde karaktertrekken van deze
staatslieden naar voren, maar ten aanzien van hun politieke loopbaan maakt hun
afkomst niet zoveel uit. Zij kwamen niet omhoog in de politiek van de kleine parochie,
maar in die van een keizerrijk of een imperium. In Amerika echter ligt dat anders.
Een Amerikaans staatsman maakt zijn carrière niet in Washington maar in de Staat
waar hij vandaan komt. Hij kan als lid van het Congres of van de Senaat tien, twintig
jaar of nog langer in Washington wonen en werken, daar komt hij geen stap mee
vooruit wanneer hij niet tevens lokaal-politicus blijft. Een Senator uit Oregon kan
zich ontwikkelen tot een gezaghebbende figuur in de buitenlandse politiek of tot een
scherpzinnig juridisch specialist; wanneer hij het niet tevens Oregon naar de zin
maakt, loopt hij iedere zes jaren de kans om uit de Senaat te worden gewipt door een
nieuwkomer die het volk van Oregon gouden bergen belooft maar zijn waarde nog
moet bewijzen. Als Steinberg dus Johnson ‘de President uit Texas’ noemt, bedoelt
hij daar niet alleen mee dat Johnson als mens al de exuberante karaktertrekken van
een man uit Texas vertoont, maar ook dat hij in de politiek van Texas is opgeklommen
en dat Texas het achterland is gebleven waar hij het oog op gericht hield, óók toen
hij in de rol van nationaal staatsman optrad.
Nu is Texas een heel merkwaardige Staat. Buiten de dertien Engelse koloniën die
oorspronkelijk de ‘Verenigde Staten van Amerika’ vormden, zijn alle andere Staten
geleidelijk min of meer willekeurig gesneden uit veroverd gebied. Alleen Texas niet.
Texas had zich als zelfstandige Staat vrijgemaakt uit Mexico en trad later ‘vrijwillig’
tot de Verenigde Staten toe. Voor een rechtgeaard man uit Texas vormen de Verenigde
Staten een soort ‘buitenland’. ‘Vraag een Amerikaan nooit waar hij vandaan komt’,
placht Sam Houston, jarenlang voorzitter van het Congres en Texan in hart en nieren,
te zeggen: ‘Komt hij uit Texas, dan vertelt hij dat zelf zo gauw mogelijk en waarom
zou je de anderen het schaamrood op de kaken jagen door hun de betekenis af te
dwingen dat zij niet uit Texas komen!’ Meer dan enige andere Staat is Texas bezeten
van lokaal patriottisme. Het is een rauw land, dat nog het meest aan het Wilde Westen
van de vorige eeuw herinnert. Van intellectuelen moet men er niet veel hebben. Texas
waardeert alleen de man die ‘gewoon doet’. Hetgeen in Texas betekent, dat hij altijd
klaar staat om iedereen te omarmen en op de schouders te beuken alsof het zijn beste
vriend is, dat hij luidkeels zijn meningen ten beste geeft, liefst in zo gepeperd
mogelijke taal, dat hij een twintig-liter cowboyhoed draagt en intussen onvermoeibaar
en keihard op zijn doel
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afgaat. Op rijkdom - wie geen miljonair is telt niet mee - of op politieke macht hetgeen op hetzelfde neerkomt. Aanzien geniet alleen hij die zijn doel bereikt; hoe
hij het bereikt, daar vraagt geen mens naar. Texas stemde meestal overwegend
democratisch, maar dan in de geest van de zuidelijke Staten: oerconservatief. Een
burcht van het oliekapitalisme.
Uit dit Texas nu rijst de figuur van Johnson op... Een man die zich van kinds afaan
ten doel stelde de top te bereiken. De top van de politiek zowel als die van de rijkdom.
Een man die dit doel nastreefde met een onvoorstelbare energie en een onvoorstelbare
hardheid. Een man die voor letterlijk niets anders oog had dan voor dit doel. Boeken
las hij niet; aan ‘small talk’ deed hij niet; voor eten, drinken en slapen gunde hij zich
nauwelijks en voor ontspanning helemaal geen tijd; altijd en met iedereen was hij
over politiek bezig. Als onderwijzer, als leraar, als secretaris van een Congresman,
als lid van het Congres en later van de Senaat klampte hij letterlijk iedereen in zijn
omgeving aan om over politiek te praten, altijd bedacht op zijn eigen politieke carrière.
Hij liet iedereen opdraven voor zijn eigen eer en glorie. Daarbij maakte hij zorgvuldig
onderscheid tussen mensen aan de macht en mensen die weinig of niets in te brengen
hadden. Mensen aan de macht praatte hij naar de mond en met al de opdringerigheid
van een man uit het Wilde Westen wist hij het steeds zo te plooien, dat hij zich ergens
in de stralenkrans vertoonde die deze mensen omringde. Niets liet hij aan het toeval
over. Toen een van de oudste en meest invloedrijke Senatoren op een gegeven moment
zijn dochter verloor, was Johnson de enige van zijn collega's die op de begrafenis
verscheen. Deze kleine attentie legde hem later geen windeieren. Even keihard echter
kon hij zijn invloedrijke vrienden weer laten vallen zodra dat beter in zijn kraam te
pas kwam. Dezelfde Roosevelt die hij had gebruikt om in het begin van zijn loopbaan
omhoog te komen, verloochende en verketterde hij toen hij het conservatieve Texas
achter zich moest krijgen voor zijn verkiezing in de Senaat. Voor mensen echter
zonder politieke invloed gebruikte hij andere methoden. Van mensen die voor hem
werkten, eiste hij het uiterste zonder hun ook maar een greintje van de eer te gunnen
die hem door hun werk ten deel viel. Ambtenaren blafte hij af op een manier die
geen tegenspraak duldde. Om met zijns gelijken om te gaan beschikte hij over een
heel aparte techniek, de zogenaamde ‘Johnson treatment’. Een mede-senator, die
Johnsons leiding niet wilde aanvaarden en tegen zijn beleid stribbelde of een journalist
die hem niet kritiekloos wilde bewonderen kon soms enkele uren aan deze
‘behandeling’ worden blootgesteld. Johnson liet niets, maar dan ook niets onbeproefd
om zo'n man over te halen en voor zijn karretje te spannen. Hij kende ieders
zwakheden op zijn duimpje. Hij kon vleien, hij kon dreigen, hij kon alles beloven,
hij kon
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een beroep doen op vaderlandslievende gevoelens, hij kon pressen, knie aan knie en
neus aan neus, armen knijpen en aan jaspanden trekken en praten, praten, net zo lang
tot zijn ‘gesprekspartner’ helemaal murw door de mangel was gehaald en van pure
uitputting wel moest toegeven. Een weigering nam Johnson eenvoudig niet. Dat dééd
men niet in Texas. Dat politieke gewring bleef hem bij toen hij eenmaal in het Witte
Huis zat. Ook dáár haalde hij senatoren, journalisten, industriëlen, vakbondleiders
en iedereen die hij meende nodig te hebben voor de bevestiging van zijn glorie, door
de mangel. Ook daar wist hij zich steeds met zijn ellebogen naar de eerste pagina's
van de kranten te wringen, vooral wanneer een van zijn rivalen in het nieuws dreigde
te komen. Hals over kop belegde hij een volkomen nodeloze bespreking ergens in
de Stille Oceaan op de dag waarop hij wist dat Robert Kennedy een belangrijke
mededeling zou doen en de frontpagina's van de kranten zou halen. Enkel en alleen
om Kennedy de voorpagina te ontfutselen. Journalisten die hem niet verheerlijkten,
kon hij niet uitstaan. Persconferenties belegde hij altijd op het allerlaatste nippertje,
zodat alleen de gewone verslaggevers, die altijd in het Witte Huis rondzwierven,
aanwezig konden zijn, maar de deskundige commentatoren het onmogelijk meer
konden halen. Nieuws hield hij net zo lang tegen tot het zijn glorie kon dienen;
dreigde het zijn glorie te schaden dan sprak hij het met een stalen gezicht tegen. Hij
loog zozeer tegen de klippen op, dat hij tenslotte in een levensgrote vertrouwenscrisis
terecht kwam. Hij was er zelf de schuld van dat men algemeen in Washington zei:
je kunt nieuws pas geloven als Johnson het tegenspreekt!
Ook de manier waarop hij een fortuin van een slordige tien miljoen dollar wist te
vergaren met zijn radio- en televisiestations in Texas, was zoals Steinberg het
beschrijft, allesbehalve verheffend. Steinberg maakt aan de hand van de feiten
duidelijk dat hij van zijn macht als Senator en als leider van de meerderheid in de
Senaat en zelfs als President misbruik maakte om middels de instanties die voor het
oprichten van dergelijke stations vergunningen moeten verlenen, zijn concurrenten
opzij te drukken en een monopoliepositie te bemachtigen. Alsmede op diezelfde
manier dure reclametijd in zijn stations verkocht. Allemaal quasi op naam van zijn
vrouw.
Steinberg heeft het hele leven van Johnson ondersteboven gespit. Van zijn jongste
jaren tot de Vietnam-crisis toe. Het is een allesbehalve fris beeld dat hij van de
President uit Texas biedt. De mens Johnson komt bepaald niet als een grote, nobele
figuur uit zijn lijvig boek te voorschijn. Veeleer als een weerzinwekkend, intrigerend,
chicanerend politicus van het soort dat de Amerikaanse politiek een bijzonder slechte
naam heeft bezorgd. Een ongelikte beer, die geen grein sympathie verdient.
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3
John D. Lees: The political system of the United States. - Faber and Faber,
London, 1969, 380 pp., 60/-.
Ook zo'n onsympathieke, iedereen opjagende, zich aan iedereen opdringende politicus
echter kan niettemin een efficiënt staatsman zijn. Dat ligt aan het milieu, het politiek
klimaat waarin hij zijn ambt moet uitoefenen. Het boek van John D. Lees nu schildert
voortreffelijk het politiek klimaat waarin Lyndon Johnson zich bewoog.
Uiteraard gaat bij daarbij uit van de grondwettelijke structuur der Verenigde Staten;
het is echter een grote verdienste van zijn boek, dat hij zich niet bepaalt tot de
juridische figuren die uit deze structuur voortkomen en tot de juridische problemen
die zij oproept - de problemen bijvoorbeeld van de bevoegdheden der afzonderlijke
Staten en van het Opperste Gerechtshof - maar dat hij ook uitvoerig ingaat op de
politieke praktijken die zich binnen dit constitutioneel bestel hebben ontwikkeld.
Deels geheel buiten de Constitutie om, zoals de praktijk van het partijwezen, deels
als logische uitvloeisels van het grondwettelijk systeem, zoals de wijze waarop het
Congres in de praktijk zijn wetgevende taak vervult.
Dit laatste vooral is belangrijk omdat de mate waarin een President erin slaagt zijn
wetgevend program te verwezenlijken - als hij er een hééft - afhangt van de mate
waarin hij met het Congres kan opschieten.
Lees toont duidelijk aan, dat de verhouding tussen de President en het Congres
een heel andere is dan bijvoorbeeld die tussen de Prime Minister van Engeland (of,
zo men wil, de Minister President van Nederland) en het Parlement. In Engeland
zowel als in Nederland hangt de aanwijzing van een Premier ten nauwste samen met
de uitslag van de parlementsverkiezingen. In Engeland wordt de leider van de
winnende partij automatisch Premier; In Nederland volgt de benoeming van het hele
Kabinet, de Premier incluis, uit onderhandelingen tussen een coalitie van partijen
die samen een meerderheid in het Parlement vormen. De Amerikaanse President
vertegenwoordigt weliswaar óók een winnende partij (net als de Premier in Engeland),
maar die partij heeft twee gezichten. Wanneer zij eens in de vier jaren bijeenkomt
om een kandidaat voor het presidentschap aan te wijzen, is zij niet meer dan een
los-vaste coalitie van vijftig weliswaar gelijknamige maar elk voor zich heel anders
ingestelde partijen in vijftig verschillende Staten. Al die vijftig verschillende partijen
gaan echter helemaal hun eigen gang bij de verkiezing van Congresmannen en
Senatoren. Die kiezen zij naar hun eigen smaak zonder zich iets aan te trekken van
het compromis dat zij op de nationale Conventie hebben gesloten om een
presidentskandidaat te kunnen aanwijzen.
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Iedere Congresman en iedere Senator komt met zijn eigen overtuigingen, zijn eigen
desiderata en zijn eigen verplichtingen jegens degenen die hem hebben gekozen,
naar Washington. Als puntje bij paaltje komt gaan de belangen en de vooroordelen
van zijn kiesdistrict vóór alles en kan de President hem gestolen worden. Er leven
met andere woorden binnen de partij die aan het bewind komt, twéé partijen: de éne,
die de President heeft gekozen en de andere, die het Congres kiest.
Het beleid van het Congres is een uitvloeisel óf van een compromis óf van
overreding van buitenaf, met name van de President. Maar niet van de President
alléén. Ook de kiezers oefenen pressie uit en zowel de kiezers als de leden van het
Congres staan voortdurend bloot aan de overredingskunst en de pressie van allerlei
organisaties uit het bedrijfsleven, uit de vakbeweging, uit het culturele en kerkelijke
leven, die beroepsoverreders, de zogenaamde ‘lobbyisten’, naar Washington sturen,
waar zij in en om het Capitool voortdurend op de loer liggen naar Congresmannen
en Senatoren die zij voor hun zaak hopen te winnen. Niet minder dan 288 organisaties,
waaronder zeer machtige, onderhouden zulke beroepslobbyisten en sommige
spenderen daar tonnen aan. Die lobbyisten spelen in Amerika een veel grotere rol
dan waar ook in Europa. Lees wijdt er een heel hoofdstuk van zijn boek aan.
Onder die uiterst verwarrende omstandigheden nu kon juist een man als Lyndon
Johnson tot zijn recht komen en zich ontplooien tot een bijzonder regeerkrachtig
President. Vooral toen hij niet meer als ‘Zijne Toevallige Excellentie’ het laatste jaar
van President Kennedy's termijn moest vólmaken, maar in 1964 kon optreden als
volwaardig President, in zijn eigen recht gekozen door een overweldigende
meerderheid van de Amerikaanse kiezers. Als een President bovendien, die aan zijn
jaspanden een eveneens overweldigende meerderheid van zijn partij de beide huizen
van het Congres binnensleepte. Johnson kende in de meest letterlijke betekenis van
het woord (zoals men het gebruikt in Amerika zowel als in Engeland) ‘het klappen
van de zweep’ in het Congres. Hij wist hoe hij de zweep moest laten knallen voor
de heren (en dames) van het Congres. Ook dát vindt men uitvoerig beschreven in
het boek van Lees. De President beschikt namelijk over een eindeloos aantal
mogelijkheden van ‘patronage’. Op allerlei manieren kan hij een Congresman of een
Senator tegemoetkomen. Met gunsten in de vorm van baantjes, van overheidsbureaus,
gevestigd in hun kiesdistrict, van subsidies, van legeropdrachten enz. Hij heeft zo'n
slordige honderd miljard te ‘verdelen’ en voor ieder lid van het Congres kan het van
groot belang zijn voor zijn politieke toekomst daar een of meer graantjes van te
kunnen meepikken. Het is hun dus wel iets waard om de President ter wille te zijn
en juist een President die deze zweep
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hardhandig weet te gebruiken - zoals dat met Johnson het geval was - kan van het
Congres iets gedaan krijgen.
Johnson hééft veel van het Congres gedaan gekregen, met name van het eerste
Congres waar hij mee moest werken, het Congres van de jaren 1965/1966. Het is
fascinerend te zien hoe hij wetten ten behoeve van de medische verzorging (Medicare),
ten behoeve van het onderwijs en vooral de wet op het afdwingen van stemrecht voor
de negers (civil rights) door de beide huizen van het Congres wist te jagen. De eerste
twee van deze drie nam hij nog over van Kennedy, de derde was helemaal van hemzelf
alleen. Maar die drie waren niet alles. In de eerste negen maanden van zijn ‘eigen
bewind’ nam het Congres niet minder dan 89 min of meer belangrijke wetten aan
waartoe het initiatief van het Witte Huis uitging.
Het Congres kreeg daar uiteraard van Johnsons tegenstanders wel het nodige over
te horen. Goldwater noemde het het ‘Xerox-Congres’ en anderen noemden het het
Congres van de drie B's: ‘bullied, badgered and brainwashed’ (getiranniseerd, gesard
en gehersenspoeld). Maar dat neemt niet weg, dat Johnson juist omdát hij zo'n
onaangenaam mens kon zijn, tot de meest efficiënte Presidenten van Amerika moet
worden gerekend.

4
Eric F. Goldman: The tragedy of Lyndon Johnson. - Macdonald, London,
1969, 531 pp., 65/-.
Ondanks het onmiskenbare feit nu, dat Johnson in de eerste jaren van zijn
presidentschap een zo belangrijk pakket sociale wetgeving door het Congres wist te
slepen, kon hij juist in die laag van het Amerikaanse volk die altijd het krachtigst op
deze wetgeving aandrong, in de kring van de vooruitstrevende intelligentsia, geen
goed doen. Tussen hem en de Amerikaanse intellectuelen gaapte een kloof van
wanbegrip.
Johnson zelf voelde dit zeer wel aan. Zijn voorganger, John Kennedy, zelf een
academicus van Harvard, werd door de intellectuelen als een der hunnen beschouwd.
Kennedy van zijn kant deed ook alles om hun het gevoel te geven dat de man die in
het Witte Huis over het wel en wee van Amerika besliste, hoge prijs stelde op hun
oordeel en hun medewerking. Dáárvoor in het bijzonder had hij een figuur als de
beroemde hoogleraar in de geschiedenis aan Harvard, Arthur Schlesinger jr., aan
zijn staf verbonden. Johnson echter werd door diezelfde intellectuelen met de nek
aangekeken. Een goede berentemmer voor het Congres mocht hij wezen, maar zelf
was hij nauwelijks veel meer dan een ongelikte beer, een cowboy uit Texas. Een
man die wel gestudeerd had, maar aan de allerslechtste scholen van Amerika. Een
man met een helder verstand misschien
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maar met een minimale geestelijke bagage. ‘Ze accepteren mij niet omdat ik niet in
Harvard heb gestudeerd’, klaagde hij vaak in zijn verbittering. Maar hij probeerde
wél er iets aan te doen. In december 1963, kort nadat hij de plaats van Kennedy had
ingenomen, nodigde hij Eric F. Goldman, Schlesingers collega aan de Universiteit
van Princeton, uit om als adviseur van de President zijn intrek te nemen in het Witte
Huis. Overeenkomstig zijn gewoonte deed hij erg geheimzinnig met Goldmans
benoeming; niemand mocht de indruk krijgen dat hij Kennedy nabootste. Maar in
feite kreeg Goldman dezelfde opdracht als Schlesinger: contacten leggen tussen het
Witte Huis en de intellectuele wereld. Enerzijds om uit de intellectuele wereld ideeën
ten behoeve van de President los te krijgen; anderzijds om de image van Johnson bij
de intellectuelen te verbeteren.
Goldman beschrijft in een boek zijn ervaringen in het Witte Huis; ervaringen die
hem tenslotte, nog geen drie jaar later, in september 1966, noopten tot het aanbieden
van zijn ontslag. Samenwerken met Johnson was hem onmogelijk geworden.
Als men zijn lange, boeiende, hier en daar zelfs spannende verhaal heeft gelezen,
kan men zich dat ook wel voorstellen. Het begon allemaal erg hoopgevend. De
President luisterde naar Goldmans voorstellen en nam ze over. Zelf oud-onderwijzer
toonde hij zich bijzonder enthousiast over een voorstel om ieder jaar een aantal
begaafde studenten uit heel Amerika te eren met een ‘White House scholarship’ in
een plechtigheid waar tal van vooraanstaande figuren uit de onderwijswereld toe
werden uitgenodigd en waarin de President zelf de uitverkorenen zou toespreken.
Hij ging akkoord met de vorming van een soort ‘brain trust’ voor verschillende
nijpende sociale problemen in Amerika. Maar altijd lag op de bodem ergens een
diepgeworteld wantrouwen tegen de intellectuelen. Een wantrouwen dat maar al te
gretig werd gevoed door enkele leden van zijn staf, die zich door Goldman min of
meer voor de voeten gelopen voelden. Adviseurs van de President, die vonden dat
zij de intellectuelen niet nodig hadden omdat zij zelf ‘intellectueel’ genoeg waren
om Johnson de nodige ideeën aan de hand te doen. Johnson begréép de intellectuelen
ook niet. Hij verwachtte ‘ideeën’ van hen, maar wat hij onder ‘ideeën’ verstond was
iets heel anders dan wat de intellectuelen gewend waren te geven. Als hun een
probleem werd voorgelegd waren zij geneigd zich daar naarstig over te buigen en er
zo diep mogelijk in door te dringen. Dan kwamen zij met beschouwingen voor de
dag die inderdaad de diepere kern van het probleem raakten. Maar dat was niet wat
Johnson wilde. Johnson verwachtte suggesties voor actie; actie liever vandaag dan
morgen. Onmiddellijk verwezenlijkbare plannen, waar hij eer mee kon inleggen in
de publiciteit en waar hij op een holletje mee naar het Congres kon lopen.
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De intellectuelen probeerden hem te overtuigen dat het vóór alles op het juiste inzicht
aankwam en dat het de taak was van de President om het volk dat inzicht bij te
brengen. Een scherpe analyse van de noden van Amerika gold voor hen meer dan
de kunst om een paar honderd miljoen voor die noden los te krijgen. Johnson echter
werd daar alleen maar kregelig van. Bovendien kon hij zijn overgevoeligheid voor
kritiek onmogelijk onderdrukken. En de intellectuelen hádden kritiek op zijn beleid,
vooral in de tweede helft van zijn ‘eigen’ ambtstermijn, toen hij zich verbeten in de
Vietnam-oorlog wierp.
Goldman had, nog voordat de bombardementen op Noord-Vietnam begonnen,
voorgesteld een festival der kunsten in het Witte Huis en de tuinen daaromheen te
organiseren. Alle kunsten zouden op dit festival hun beurt krijgen; dichters zouden
er voorlezen uit hun werk, beeldhouwers en schilders zouden er ten toon kunnen
stellen, films zouden worden vertoond, gedeelten uit toneelstukken zouden worden
opgevoerd; het zou een hele dag duren en alle representatieve ruimten van het Witte
Huis zouden ervoor in gebruik worden genomen. Johnson liet echter de vastgestelde
datum voorbijgaan zonder een beslissing te nemen, met het gevolg dat dit festival
kort op de escalatie in Vietnam volgde. Enkele kunstenaars kwamen meteen in
opstand en weigerden hun medewerking omdat zij in dit festival met alle geweld een
politieke stunt wensten te zien, terwijl het - althans in de bedoeling van Goldman niets anders was dan een getuigenis van de belangstelling van de President als
staatshoofd in de bevordering van de Amerikaanse cultuur. Johnson kon de kritische
houding van de kunstenaars niet verwerken. Hij wenste geen deloyale staatsburgers
als gasten in het Witte Huis en hij beschouwde ieder die kritiek had op het buitenlands
beleid van de President als een deloyaal staatsburger! Goldman had er heel wat moeite
mee om het festival te laten doorgaan, maar Johnson had er geen plezier meer in.
Tot het laatste ogenblik, toen het feest al in volle gang was, liet hij Goldman in het
onzekere of hij zou verschijnen of niet en tóen hij verscheen was het maar voor enkele
ogenblikken en met onverholen ergernis. De intellectuelen hadden voor hem afgedaan.
Niemand mocht meer in het Witte Huis worden uitgenodigd zonder dat zijn
antecedenten grondig door de beruchte C.I.A. waren onderzocht. Zelfs geen student
mocht meer een scholarship van het Witte Huis krijgen als niet hijzelf én zijn ouders
door de C.I.A. brandschoon waren bevonden.
Goldman achtte nu de tijd gekomen om zijn ontslag aan te bieden. Een ontslag
dat nogal opzien baarde omdat hijzelf de mededeling daarvan aan de pers vergezelde
van de aankondiging van zijn boek. Johnson behandelde hem op zijn gewone,
kleingeestige manier. Gaf zijn perschef opdracht
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Goldman tegenover de pers te kleineren en deze voldeed daar gretig aan. Toch keerde
Goldman niet mokkend de rug toe aan zijn President. Als gewetensvol historicus
laat hij de vraag of Johnson tot de grote Presidenten van Amerika moet worden
gerekend, onbeantwoord. In zijn sociale wetgeving heeft hij zonder twijfel grootheid
aan de dag gelegd, meent Goldman. Vooral door de moed waarmee hij gedurende
zijn verkiezingscampagne van 1964 in het hart van het Zuiden de zuidelijke Staten
voor de voeten slingerde dat zij hun achterlijkheid te wijten hadden aan de
bekrompenheid waarmee zij zich tegen de negeremancipatie bleven verzetten. Zoals
Goldman de rede beschrijft waarmee Johnson dit in New Orleans aandurfde, was dit
werkelijk een moment van grootheid.
Maar de oorlog in Vietnam dan? Goldman ontkent niet dat Johnson zich in zijn
buitenlands beleid, in het bijzonder in zijn beleid ten aanzien van Vietnam, liet
beheersen door enkele simplistische ideeën, deels van Texas, deels van Eisenhower
afkomstig. Maar of zijn beleid nu zo slecht was, wie kan dat op dit moment met
historische zekerheid zeggen? Een oorlog kan men pas beoordelen als hij geëindigd
is. Als bekend is in wat voor soort vredessluiting hij tenslotte is uitgemond. Goldman
acht het helemaal niet onmogelijk, dat de Vietnam-oorlog door een volgende generatie
heel anders zal worden beoordeeld dan door de tijdgenoten.
Maar Johnson als mens komt er in zijn boek niet zo best af. Grootheid van geest
en grootheid van karakter bezat hij beslist niet.

5
David English and the Staff of the Daily Express: Divided they stand. Michael Joseph, London, 1969, 428 pp., 50/-.
Ogenschijnlijk heeft Lyndon Johnson in de verkiezingen van 1968 geen rol van
betekenis meer gespeeld. Tijdig voordat de Democratische Conventie in Chicago
bijeenkwam, kondigde hij den volke per televisie zijn besluit aan om zich niet meer
verkiesbaar te stellen. Daar was voor hem de kous mee af.
Maar voor Amerika niet. Johnsons besluit ontketende een reeks van gebeurtenissen
die tenslotte in de verkiezing van Nixon uitmondden. Over al deze gebeurtenissen
viel de schaduw van de President.
Dit blijkt duidelijk uit het verhaal van de zeven verslaggevers van de Londense
‘Daily Express’, die onder leiding van David English bijna een vol jaar in de
Verenigde Staten rondtrokken om alles wat zich rondom de presidentsverkiezingen
afspeelde, aan hun Britse en eventueel Europese lezers duidelijk te maken. English
zelf heeft hun indrukken tot één aaneengesloten relaas verwerkt met de vaardigheid
van een topverslaggever.
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Hij heeft er een hoogst interessant en lezenswaardig boek van gemaakt, waarin allerlei
problemen in het Amerika van vandaag aan de orde komen en ook met een zekere
diepgang worden behandeld. Problemen die de achtergrond vormden van de
verkiezingsstrijd. Bovendien toont English zich bijzonder goed op de hoogte van de
persoonlijke achtergronden in elke afzonderlijke fase van deze strijd. Noch uit die
problematische noch uit die persoonlijke achtergronden kan men echter de figuur
van Johnson wegcijferen.
Het hele drama van Johnson en van de Democratische Partij is merkwaardigerwijs
begonnen met de actie van een speldjesfabrikant die op een gegeven ogenblik zonder
enig ander dan winstoogmerk anti-Johnsonspeldjes in omloop bracht. Tot dat moment
wist eigenlijk niemand precies hoe het met Johnsons populariteit gesteld was. De
opiniepeilingen, waar Johnson zelf altijd gretig mee schermde, waren nog niet
ongunstig. Maar die speldjes déden het. Bij honderdduizenden werden zij verkocht
en overal zag men er mensen mee lopen. Binnen de Democratische Partij, waar men
tot dan toe als vanzelfsprekend had aangenomen dat Johnson in 1968 opnieuw
kandidaat zou worden gesteld, omdat nog nooit een partij een tweede kandidatuur
had geweigerd aan zijn eigen zittende President, begonnen de anti-Johnson elementen
mogelijkheden te zien voor een tegenkandidaat. Voor de hand lag Robert Kennedy,
de broer van de vermoorde President John Kennedy. Een verklaard tegenstander van
Johnson en een man die de jeugd aan zich wist te binden. Bobby Kennedy weigerde
echter, waarschijnlijk omdat hij zich niet aan een nederlaag tegen Johnson op de
Democratische Conventie wilde blootstellen. Nadat nog verschillende anderen waren
aangezocht, werd het tenslotte Eugene McCarthy. Ongetwijfeld óók een tegenstander
van Johnson, maar een man die het vermogen om een kiezersmassa te enthousiasmeren
volkomen miste. Hij was een spitse, graag badinerende intellectueel, die de geschriften
van Thomas More nagenoeg uit zijn hoofd kende, maar van wie geen begeestering
uitging. Hij moest het vak van politicus nog leren. Tot ieders stomme verbazing
echter kreeg hij, eenmaal op het schild van de anti-Johnson beweging geheven, de
jongeren mee. Zijn overweldigend succes bij de eerste voorverkiezing in New
Hampshire was het werk van de jongeren. Uit alle universiteiten in de omgeving
kwamen de studenten in hun vrije weekends naar New Hampshire om voor hem te
werven. Zij hadden daar in het conservatieve New Hampshire alles voor over, zelfs
hun lange haren. Met die eerste overwinning van McCarthy begon de positie van
Johnson te wankelen.
Eind maart 1968 was Johnson zo ver dat hij besloot zich niet meer herkiesbaar te
stellen. Deze daad lokte weer een hele keten politieke gebeur-
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tenissen uit. Ten eerste trad Bobby Kennedy nu openlijk in de ring. Tot grote
verontwaardiging van Eugene McCarthy. In het kamp van Johnsons tegenstanders
dreigde verdeeldheid. Ten tweede konden de Republikeinen, toen zij eenmaal zeker
wisten dat Johnson niet hun tegenspeler bij de verkiezingen zou worden, zich vrijer
achten in de keuze van hun kandidaat. Zij hoefden niet om te zien naar een figuur
die tegen Johnson was opgewassen. Dit was het einde van Rockefellers kansen; dit
was het moment waarop Nixons geluksster begon te rijzen. Mogelijk had Nixon het
nóg niet gehaald als Bobby Kennedy was blijven leven; Bobby Kennedy had het
waarschijnlijk glansrijk tegen hem gehaald. Maar vóór de Republikeinse Conventie
werd ook hij vermoord. Wat de Democraten nog over hadden, was de volkomen
onbenullige Humphrey en de even volkomen onhandige McCarthy. De Republikeinen
voelden zich volkomen zeker van hun zaak. Tegen elk van die twee kon Nixon
winnen. Hoezeer het het spel van Johnson is geweest dat de uitslag van de
verkiezingen heeft bepaald, blijkt ook uit de uitslag van de verkiezingen. Zélfs tegen
Humphrey was de overwinning van Nixon een dubbeltje op zijn kant. Humphrey
had niet meer dan een goed kandidaat voor het Vice Presidentschap naast zich nodig
om de uitslag tot het allerlaatste ogenblik in twijfel te houden.
Johnson is nu van het politiek toneel verdwenen. Hij is druk bezig een monument
voor zijn eigen glorie op te richten in de bibliotheek en het archief die hij aan de
Universiteit van Texas heeft geschonken. Sommigen houden er rekening mee, dat
hij nog niet is uitgepraat. Dat hij alsnog een poging zal doen om zijn ‘tweede termijn’
bij een latere verkiezing te bemachtigen, zoals Cleveland dat deed. Het valt echter
zeer te betwijfelen of hij daar de kans nog toe krijgt.
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René Gysen
De anti-hygiëne van het geluk
Leo Geerts
Seksualiteit en gezag-en-orde
In Schrijven of Schieten? (een reeks interviews door Fernand Auwera) spreekt Paul
De Wispelaere de mening uit dat het individualistische woord van een auteur reeds
een gevaar betekent voor de gevestigde orde. Daartegen werd meer dan eens
aangevoerd dat niet Een eiland worden van De Wispelaere, maar wel Marcuse en
de studenten zorgden voor reële gevaren voor de bestaande politieke machtsvormen.
Toch zit er in deze, makkelijk als ridicuul te interpreteren mening van De Wispelaere
een eenvoudige realiteit. Deze realiteit is evenwel niet van dezelfde orde als een
regeringswisseling of als een hoofdstuk politieke geschiedenis. Wie echter de politiek
ziet als de neerslag van een globale cultuur, met name de westerse cultuur zoals die
gegroeid is uit de autoritaire visie dat ‘nous theos’, ‘Geist’, ‘logos’ belangrijker zijn
dan plezier, kan moeilijk blind blijven voor de politieke realiteit die bijvoorbeeld
een zo bescheiden en weinig opgehemeld auteur als de onlangs overleden René Gysen
vertegenwoordigt. Zijn literair oeuvre is evenwel zo complex, dat het zich - gelukkig
maar - niet leent voor slogans. Wie echter met dit werk kennismaakt, of het
bijvoorbeeld herleest in het licht van Herbert Marcuse's Eros en Cultuur, m.a.w. in
het licht van de sloganachtige studentenrevoltes, die wordt getroffen door de talrijke
fijne draadjes waarmee dit strikt individualistische oeuvre verbonden is met de
politieke actualiteit.
Uiteraard is de seksualiteit daarbij een hoofdmotief. Eros en Cultuur van Marcuse,
de seksuele communes in de USA, Duitsland en elders, de werkstukken van een
groep als Sexpol te Tilburg (die zich baseren op Reich) zien in de seksuele
structurering van de mens hét knelpunt van de autoritaire samenleving. Het
realiteitsprincipe en het lustprincipe van Freud vormen zowat de twee polen
waartussen het tot anarchistische uitleving geneigde individu zich beweegt; de
anarchistische uitleving bedreigde evenwel het naakte bestaan en moest dus onderdrukt
worden; ook het dogmatische katholicisme heeft de taak van onderdrukker eeuwenlang
vervuld,
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zodat we nu met een mensentype zitten dat eenzijdig op ‘realiteit’ is afgestemd,
zowel in zijn seksuele beleving als in zijn sociale gedraging.
In zijn opstel over Pierre Klossowski geeft René Gysen van deze thematiek een
analyse die soms letterlijk Klossowski's tekst volgt, maar met behoud van talloze
details deze visie tot een synthese brengt: ‘Gelukkig was haar lichaam-ziel wijzer
dan haar onrijp hoofd en door haar emoties begon de ontwikkeling die het onderwerp
van het boek uitmaakt: de herroeping van het Edict van Nantes. De verrassende
conclusie hiervan is dat het lot van het verouderde, reactionaire katholicisme bezegeld
wordt, dat de absolute evangelische vrijheid waarin het protestantisme wortelt, in
het leven niet te realiseren blijkt, maar dat Roberte haar vrijheid dient te
verwezenlijken in de gebondenheid aan een nieuw, verjongd “katholicisme”, dat
telkens opnieuw ontstaat uit de vrijheid van het Evangelie’ (De onbekende 20e eeuw,
p. 150).
Niets in deze tekst verraadt de bittere opstandigheid van de generatie die in Komma
aan bod kwam (en komt) en waarmee Gysen sterk verwant is door zijn visie op de
seksualiteit en op het autoritaire repressie-apparaat dat consumentenmaatschappij
heet. Wanneer Gysen al eens een uitval doet naar de actualiteit, dan in een zinnetje
tussen haakjes: ‘Vittorio is pederast: aan jonge mensen wordt door een klerikale
opvoeding de katholieke leer als een vreemd lichaam opgedrongen, met dwang, in
strijd met hun natuurlijke aandriften en zonder kommer voor het ontkiemen van een
vrije, eigen persoonlijkheid. Dit geldt absoluut voor de traditie van het katholicisme,
door Vittorio geïncarneerd, waarvan ieder voor zichzelf de nog steeds overheersende
invloed kan nagaan (cfr. het opdringen van de klerikale geest aan de Belgische radio
en televisie)’ (ibid., pp. 154-155). Dit is niet de taal van een angry young man, maar
van een vrijgevochten persoonlijkheid. Juist omdat Gysen in zijn privé bestaan de
angsten en de opstandigheid van zijn generatie zo diep doorworsteld had, klinkt zijn
stem zachter; minder beschuldigend is ze daardoor niet geworden. Een en ander had
tot gevolg, dat hij in een land dat de literatuur krijgt die het verdient, een bijna
marginale man leek. Het wordt echter duidelijk, dat Gysen in de versnelde
ontvoogding die nu bezig is centraal stond - en staat -, al was het maar omdat hij de
kortzichtigheid miste die de kans van ‘een nieuw, verjongd “katholicisme”, dat telkens
opnieuw ontstaat uit de vrijheid van het Evangelie’ miskent, een kortzichtigheid die
men nog altijd, en vandaag misschien meer dan ooit, constateert zowel bij de
eng-antiklerikalen (zoals R. Augstein, die in Der Spiegel alle ‘goede’ theologen de
wijze raad gaf de kerk te verlaten) als bij de nog altijd autoritaire kerkelijke
gezagvoerders. Voor Gysen zijn de simplificaties van de strijd niet aanvaardbaar;
zijn strijd grijpt dieper en tast geniepige resten van een autoritaire levenshou-
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ding even goed aan als hij onvermijdelijke nuanceringen aanbrengt in de nieuwe
‘leer’. Dit hangt ongetwijfeld samen met zijn temperament, maar veel meer nog met
zijn hachelijke gezondheidstoestand. En met de miezerige manier waarop zijn bewust
menselijk bestaan begon.

De creativiteit van een kantoorkruk
Dat de repressie van de menselijke lust samengaat met de bureaucratisering van het
leven, blijkt uit de schaarse biografische opmerkingen die Gysen ons in zijn
geloofsbrief geeft.
‘Na zes jaar wiskunde, fysica, scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde,
Nederlandse, Franse, Engelse en Duitse literatuur: zeven jaar borderellen en ambtelijke
stukken letterlijk overtikken en elke maand dezelfde kwitanties schrijven. Het
stompzinnige administratief werk waarmee je je brood moest verdienen heeft je
gedwongen je als schrijver te affirmeren om je persoon voor de ondergang in een
niet-gedifferentieerde collectiviteit te redden. De eerste manifestatie hiervan was je
verzet tegen oudere collega's die je bazen waren. De eerste fase eindigde ermee dat
je met je voeten op je bureautafel werkte om je chef te provoceren. Je werd
overgeplaatst en dat was het begin van een langzame emancipatie’ (5 Geloofsbrieven,
p. 37).
Het is niet moeilijk, naast deze autobiografische synthese een vertoog van Marx
of Marcuse over de vervreemding van de menselijke arbeid te leggen, of de ‘voeten
op tafel’ te vergelijken met provocerende beatnikgedragingen en -kledij en zelfs met
de gewelddadige revolte van barricade-studenten. Dit underdog-bewustzijn, dat
Gysen een vorm van primaire nederigheid noemt en waarop ook zijn begrip van de
menselijke solidariteit is gebouwd, werd nog versterkt door zijn langdurige, pijnlijke
en tenslotte fatale ziekte. Deze ziekte was echter slechts bepalend door de wijze
waarop Gysen ermee afrekende. Na een opsomming van al de heerlijke dingen die
voor hem niet ongeremd meer mogelijk zijn (van stoeien en drinken tot de coïtus)
zegt hij daarover: ‘Een zekere onontbeerlijke tonus dreigde in te zakken, maar de
literatuur gaf je hem weer, redde je van de definitieve melancholie. Je vluchtte niet
in de boeken, neen, ze gaven je de smaak weer van een werkelijker leven dan het
absurde waarin je was verzeild geraakt’ (5 Geloofsbrieven, p. 40). Aan deze, op het
eerste gezicht zuiver evasieve, literaire houding beantwoordt een gefundeerde
esthetische visie. In 1959 leerde Gysen in Pour la Forme van Asger Jorn hoe ook
de wetenschappelijke kennis meer en meer een herschepping van de realiteit was
geworden: ‘In hoeverre geven de instrumenten aan wat buiten het vermogen van
onze zintuigen valt en in hoeverre beginnen de instrumenten de feiten te beïn-
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vloeden en de waarnemingen te vervalsen?’ (43). Kennis wordt m.a.w. ‘un moyen
d'action sur un objet’ (43). En ‘la transformation des objets en sujets est l'activité
artistique’ (44).
Met deze niet evasieve, maar in de echte zin creatieve literatuuropvatting stond
Gysen aan de kant van de combattieve wetenschaps- en kunstvisie. Het is geen
wonder, dat zijn aandacht eerder uitging naar ‘de slecht befaamde markies de Sade’
en Nietzsche dan naar de traditionele filosofen. ‘Het bewustzijn van dood en
vernietiging hebben je gemerkt. Paradoxaal genoeg zal het Sade zijn die je jaren later
daar overheen helpt’ (5 Geloofsbrieven, p. 39). Het underdogbesef heeft Gysen eerst
en vooral losgemaakt uit de repressie door het kantoorbestaan; het heeft hem
vervolgens geleid naar de visie dat de realiteit veel meer is wat de mens ermee doet
dan een zuiver object; tenslotte heeft het hem ook gebracht tot een historisch besef.
Zijn opstel over ‘de slecht befaamde markies’ is veel meer een situering van Sade
in de positivistische traditie dan een analyse van zijn literair werk. De markies, die
net als Nietzsche ‘jenseits von Gut und Böse’ was gaan staan, die het recht van het
genot verdedigt tegen de eisen in van de economie, de samenleving en haar moraal
en de rationalistisch-positivistische wereldbeschouwing, wordt een moment van
vrijheid, gerealiseerd in de geschiedenis; op een dergelijke manier noemt Gysen ‘de
Nietzscheaanse uitdrukking: die ewige Wiederkehr’ (Onbekende 20e eeuw, p. 151)
een even creatief moment als de rebellie van Sade. Ook voor Marcuse is deze
uitdrukking een nieuwe doorbraak: na de eeuwige kringloop van het ‘Nous Theos’
en de ‘Absolute Idee’ wordt de cirkel van het concrete en het beperkte geaffirmeerd.
In dit land gebeurt het zelden, dat een auteur zich zo bewust situeert in de
historische evolutie, tenzij dan in de evolutie van het Vlaams of Belgisch nationalisme;
met Gysen sluit elke revolterende kantoorklerk aan bij de grote beweging tegen de
repressie van spontane menselijkheid, voor de pacificatie van de menselijke
instinctiviteit. Met zijn erotische motieven doet Gysen dan ook geen concessie aan
de zogeheten commerciële smaak, integendeel. Zijn esthetiek vloeit logisch voort
uit de culturele evolutie van deze eeuw: doordat hij de historische beperking van
elke algemene kunstopvatting doorziet, gaat hij resoluut de weg op van de
subjectivering.

Hygiëne en grilligheid
Hoezeer de ziekte Gysen geïnspireerd heeft tot bewonderenswaardige menselijkheid,
hoezeer dus het lijden door hem opgenomen werd in een visie die de culturele
respressie verwerpt ten voordele van het lustprincipe, blijkt uit de volgende tekst.
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‘Steeds opnieuw word je teruggeworpen op je onvolkomenheid, grofheid,
onnauwkeurigheid en ijdelheid. Vandaar de voortdurende noodzaak je te bezinnen
over armen, uitgestotenen, zieken, krankzinnigen, ellendigen, boosdoeners,
wellustelingen, en wel zo dat je je tot hen voelt behoren. Tot hetzelfde nederige
bewustzijn behoort het opmerken van bijvoorbeeld kleine vlekjes op de stenen vóór
de witte bak van een w.c. Die niet te vermijden nadruppeltjes van mannen lijken je
noch vies, noch onkies, maar een humoristische revanche op de wrede smetteloosheid
van sanitaire instellingen, waardoor - vind je - onze maatschappij een onechte
menselijke waardigheid wil suggeren’ (5 Geloofsbrieven, p. 41).
Uit deze tekst over een triviaal detail spreekt dezelfde geest die de E3-werken in
het Antwerpse en de zogeheten ‘moderne bouwstijl’ van onze grote bouwfirma's
verwerpt. Dit betekent niet dat Gysen, de revolterende kantoorkruk, niet bekoord is
geweest door de comfortabele hygiëne waarin alleen nog plastic instincten hun
mechanische bloemen kunnen produceren. In het verhaal ‘Afscheid van een stad’
rekent hij met name af met de ‘blonde die zich had opgewerkt tot seksbom’. ‘Ik denk
dat ze in de grond een heel lief meisje was, maar zich enkel liet leiden door de sociale
suggestie dat dit onbehoorlijk is voor iemand op haar niveau van begeerlijk,
hooggeprijsd wild. Dat was haar openbaar figuur. Maar het meegaande, hulpeloze
meisje, dat ze eigenlijk was, voelde men aan een wereld zonder genade overgeleverd.
Was die weerloosheid het geheim van haar erotische aantrekkingskracht?’ (Processie
Alle Stars, p. 35). Gysen doorziet hier even goed als de Marcuse van Eros en Cultuur
of de Harold Pinter van Accident, dat de consumptie-erotiek niets anders is dan een
machtsmiddel, een hanteerbaar menselijk aspect waarmee je een ander kan domineren.
In zijn suggestie dat juist de ‘weerloosheid’ van de seksbom haar aantrekkelijkheid
uitmaakt, zit bovendien een originele interpretatie van het communicatietrauma.
Filmsterren bestaan slechts voor de filmbeelden en de foto's die van hun leven
overblijven; cover-girls leveren hun afbeelding over aan de geniepige wellust van
pubers en gefrustreerden; bankiers leven nog slechts voor de papieren weerslag van
hun hartaandoeningen-verwekkende transacties op de strookjes winst en verlies die
hun computers voortbrengen. De mens maakt zichzelf, dank zij de communicatie,
even kwetsbaar als licht ontvlambaar papier. De seksbom in ‘Afscheid van een stad’
wordt het gewillige slachtoffer van de business-man die vrouwenondergoed
verhandelt. Dat de seksbom haar instincten de vrije loop laat, weerloos als ze is, een
vrouw zonder veel meer, komt de industrie zelfs nog ten goede: ‘Ik begon de combine
te doorzien. En natuurlijk was het ook waar dat Christl op een nacht aan de deur van
Mareks kamer gezet werd, half naakt in haar gescheurde onderjurk, schandaal makend,
smekend om die man, de naam van
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het bekende merk schreeuwend’ (p. 55). De ‘sexy associaties’ i.v.m. het ‘bekende
merk’ zullen dank zij de schandaalbladen hun weg wel vinden. Het lustprincipe is
eens temeer ingeschakeld ten dienste van het vervreemdende, moraliserende
rendementsprincipe.
Deze korte analyse van Gysens opstand tegen de valse hygiëne van onze
technologische welvaart zou de indruk kunnen wekken dat zijn werk geengageerd
is in de armzalige zin van dat woord. En inderdaad, aandachtig lezend, kan men vele
zinnen vinden waarin duidelijk een standpunt wordt ingenomen tegenover
seksreclame, ‘belgische urbanisatie’ en consumptieve repressie. Maar dit zijn slechts
details uit een artistiek werk, herkenningspunten in een grillige wereld van
verbeelding, dagdromen, impressionistische beschrijvingskunst en ingehouden tragiek.
Daarin is elke ‘morele verontwaardiging’, elke vorm van ‘verontrusting’
quasi-onmogelijk; dergelijke vormen immers verwijzen naar een autoriteit die beslist
over wat goed is en wat kwaad. ‘Ik geloof niet dat men het recht heeft helemaal op
te gaan in humane gevoelens, ze zijn te warm, men kan er zich in koesteren’
(‘Dagboek voor de waanzin’, in Processie all stars, p. 82). Mensen die zich koesteren
in hun morele superioriteit ergeren Gysen; toch heeft hijzelf de ‘waarheid’ ontdekt.
Maar die waarheid is van zo'n grilligheid, dat ze aan elke schriftuur ontsnapt: ‘terwijl
ik steeds al te goed wist hoe ik behoorde te zijn, me behoorde te gedragen, slaagde
ik daar toch niet in, door een boosaardige, maar waarheidslievende duivel in mij,
zodat ik noch aan mezelf, noch aan mijn woorden, daden geloofde; en ten slotte, hoe
langer hoe meer ontmoedigd, meestal niets deed, meestal zweeg. Hoe ingewikkeld
die zaken zijn, moge blijken uit de omstandigheid dat juist de afkeer van mezelf (een
gevolg van mijn van niets, dus ook niet van mezelf, vervuld zijn) de mogelijkheid
heeft geschapen over dit alles de waarheid te ontdekken, een waarheid die immers
in vele opzichten voor mezelf ontluisterend is. Maar dat die waarheid heel goed ook
weer onpersoonlijk kan worden, en overlopen naar het kamp van wat behoort te zijn
zonder dat het me vervult, dus tot mijn oneigenlijkheid, mijn niets. Zodat ik ook van
deze waarheid, die me zou kunnen redden, niet geheel vervuld ben’ (ibid., pp. 82-83).
De authenticiteit van Gysen laat zich dus soms wel vangen in clichés van
filosofische, psychologische of sociologische aard, maar daarmee zijn ze niet uitgeput.
Zijn teksten gaan uit van een grote (cliché-matige) kennis, maar vertonen vooral een
lucide grilligheid. ‘Herinneringen van een Jonge Kerkvorst’ is daar een goed voorbeeld
van. De motieven van dit verhaal zijn talrijk en met elkaar verweven: afrekening met
een vader-beeld, een moeder-vrouw-zuster-relatie, droom en verbeelding, godsdienst
en moraal zijn de vele facetten die tot een verweving van door elkaar heen
gecomponeerde teksten leiden; zelfs de satire duikt geregeld op als inherent deel van
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Gysens luciede grilligheid, o.m. die op een bekende ‘pater Boervenick’, genoemd
‘chasseur sachant chasser’, aan wie de vraag wordt gesteld: ‘Heb ik het recht,
Eerwaarde, een katholicisme dat ik niet begrijp niet te begrijpen?’ (Processie All
Stars, p. 139.).
Deze grilligheid is het gevolg niet van onzekerheid, maar van een hoge mate van
bewustheid, van een veelzijdig inzicht in de structurele complexiteit van het menselijk
wezen; dit inzicht dat zich wel bedient van de cliché-matige rationaliseringen van
wetenschap en kennis, weigert echter daarin een eindpunt te zien en gaat erboven
uit. Ook het meisje Kathleen zal ‘grillig’ genoemd worden; ze is noch een eenduidig
meisje, noch een eenduidig vertelbeeld, evengoed een realiteit als een symbool. Ze
heeft de grillige toevalligheid van het reële bestaan en de doorgedreven toevalligheid
van elk bewust doorgedreven literair symbool: noch als symbool, noch als reëel
personage kan ze in een cliché gevangen worden.
Gysens grilligheid bemoeilijkt aanzienlijk de toegang tot zijn zeer beperkt, maar
ook zeer bewust gewild oeuvre. De prachtige impressies, die iedere traditionele
literatuurminnaar moeten bekoren, zijn even onbevredigend als de bitter-nederige
uitvallen tegen de samenleving waarover een student verrukt kan zijn. Zowel de
traditionele esthetiek als de revolutionaire sloganwellust loopt dood op een
authenticiteit die elk systeem overstijgt.
De vraag naar de waarde van Gysens engagement, dat immers zo ontoegankelijk
is en zowel reactionaire schoonheidsminnaars als revolutionaire structuurzwelgers
frustreert, is door hemzelf beantwoord. De solidariteit met de uitgestotene, met de
underdog, waarover al sprake was, is echter noch moralistisch-koesterend, noch
cynisch. ‘Men verbaast de wereld door al zijn gronden te verdelen, zoals Tolstoi en
men kan niet over de baan met zijn eigen vrouw’ (‘Dagboek voor de waanzin’ in
Processie all stars, p. 84). Deze zin drukt het scepticisme tegen alle hoge-borst-zetterij
uit én de consequente uitbouw van het genotsprincipe. ‘De diepe overtuiging dat je
essentieel zoals de minsten bent, is de noodzakelijke voorwaarde voor de zuiverheid
van je élan, wanneer je op mannelijke wijze de beangstigende, door niets te
rechtvaardigen wereld tegemoet gaat met de wil een luciede, serene en gelukzalige
realiteit te scheppen’ (Geloofsbrieven, pp. 41-42). In de bovenstaande zin zit het
conflict tussen de nieuwe amorele, anti-autoritaire levenshouding en de eisen van
een sociaal engagement uitgedrukt. Het doel van de anti-autoritaire houding is het
geluk, het lustprincipe. Dit doel zou voorbijgeschoten worden, indien iemand morele
beginselen (nietzijnde, de mens niet-vervullende, inauthentieke, vervreemdende,
want oneigene abstracties) ging vooropstellen. Juist op basis van deze beginselloosheid
is een rebellie tegen het klerkenbestaan en tegen de consumentenrepressie mogelijk.
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Met naïviteit heeft dit niets meer te maken. ‘Want je voelt eerlijk gezegd weinig
natuurlijke belangstelling voor de meeste mensen: je staart naar middelmaat, domheid,
schijnheiligheid, onbewuste gemeenheid, pretentieus fatsoen’ (5 Geloofsbrieven, p.
42). Deze onverschilligheid is echter slechts schijn. ‘Contact tussen de mensen
ontstaat, wanneer ze van hetzelfde vervuld zijn: sym-pathie = samen-voelen. Wie
van niets vervuld is, is dus eenzaam. De kuddemens, die van zijn ik, van idealen,
van opvattingen vervuld is, maar daarom nog niet van zichzelf, d.w.z. van wat hij
werkelijk is, zou zich onverdraaglijk eenzaam voelen, als hij zich niet zonder
weerstand liet vervullen van de groep, het met-velen-zijn’ (‘Dagboek voor de
waanzin’, in Processie All Stars, p. 81). Ook hier zou men een parallel kunnen trekken
met:
a. het verschil tussen een Nederlandse gezelligheidsvereniging van autoritaire
fils-à-papa's en een studentenvakbeweging (zonder gezelligheid);
b. het verschil tussen een bureaucratisch geleide ‘stalinistisch-realistische’ kunst
en een reële, revolutionaire, sociale kunst van underdogs als Daniel en Sinjavski;
c. het verschil tussen op commercieel succes azende revolutionairen à la Jan Cremer
of Norman Mailer en anderzijds toevallig commercieel succes oogstende salonhelden
als Mulisch of Claus.
Vast staat, dat bij geen enkele Nederlandse auteur het ‘engagement’ voor de
seksuele, sociale, politieke en economische revolutie zo nauw verbonden is met privé,
esthetische, literaire en seksuele motieven als bij René Gysen. Zijn grilligheid is
daarom zijn grootheid. Het is jammer en logisch dat dit kleine land al niet veel vroeger
de verbazende creativiteit van deze ‘kantoorkruk’ heeft ontdekt en dat zijn krachtig
werk vaak als marginaal werd weggezet.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Duitse Bondsrepubliek
De verkiezingen voor de Bondsdag, die op 28 september hebben plaats gehad, kenden
een lange voorgeschiedenis. Bovendien was het nog een onprettige ook. De wijze
waarop vooral van de zijde van de CDU - CSU de strijd gevoerd werd was niet altijd
even fair; men kreeg soms de indruk, dat zij het zocht in verkapte dreigementen en
het opzettelijk verkeerd voorstellen van de opvattingen van haar grootste tegenstander.
Hierbij kwam dan nog dat deze tegenstanders de partners in de huidige coalitieregering
waren, n.l. de SPD van Brandt. Duidelijk bleek in elk geval hieruit, dat men meer
dan genoeg had van de grote coalitie. Herstel van de laatste zou slechts mogelijk
zijn, indien de extreem-rechtse NPD van Adolf von Thadden er in zou slagen om de
5%-grens te overschrijden en in de Bondsdag binnen te dringen, waarbij men zelfs
rekening moest houden met de mogelijkheid, dat de liberale FDP van Walter Scheel
wel eens kon verdwijnen.
De gemoederen werden zo oververhit, dat bondspresident Heinemann zich
genoodzaakt zag zijn constitutionele boekje te buiten te gaan. Hij haalde zich dit
verwijt op de hals, toen hij beide grote partijen aanried zich te matigen in hun
strijdwijze, maar vooral toen hij een beroep deed op de kiezers hun stem niet te geven
aan extreme partijen, waarmee hij kennelijk doelde op de extreemnationalistische of
neo-nazistische partij van von Thadden. Verkiezingsbijeenkomsten van alle partijen
werden gestoord, maar van de NPD is er nauwelijks een zonder groot rumoer verlopen,
waarbij zich het verheugende feit voordeed, dat vooral de jongeren steeds weer
opnieuw blijk gaven niets te voelen voor een herleving van een nationaal-socialistische
dictatuur.
Zondag 28 september gaf eindelijk antwoord op de vraag hoe de partijen het er
werkelijk hadden afgebracht. Toen bleek, dat von Thadden c.s. niet de door hen
verwachte 8 à 10% hadden gehaald, maar slechts 4,3% dus niet genoeg om in de
Bondsdag zitting te nemen, maar toch waren er nog steeds meer dan tweemaal zoveel
kiezers dan in '65 in de fuik van de nieuwe Adolf gezwommen.
De CDU - CSU behaalde 242 van de 496 zetels, hetgeen 3 minder is dan in de
vorige Bondsdag. Als grote overwinnaar geldt de SPD van Willy Brandt, die van
202 opklom naar 224 zetels, terwijl de zwaarste verliezen werden geleden door de
liberale FDP, die haar progressieve koers onder Walter
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Scheel niet bij de kiezers gehonoreerd zag en slechts 30 van haar 49 zetels overhield.
Ondanks dit zware verlies is haar positie sterk, daar geen van de twee grote partijen
alleen kan regeren, zij ook niet samen in zee willen gaan en de FDP dus op de wip
blijft zitten.
Praktisch onmiddellijk begon het dingen naar de gunst van de liberalen. Brandt
nam een voorsprong en moest dit ook wel doen als hij tenminste ooit als
bondskanselier wilde optreden. In zake de buitenlandse politiek: volledige afschaffing
van de Hallsteindoctrine, verbetering van de verhouding met de DDR en met de
landen van het Warschau-pact en de ondertekening van het non-proliferatieverdrag
zijn beide partijen het vrijwel eens. De moeilijkheden liggen meer op het
sociaal-economische vlak, speciaal de medezeggenschap in de bedrijven, maar al
spoedig bleek, dat men het hierover wel eens zou worden, zeker toen Brandt bereid
bleek enkele zware departementen w.o. dat van buitenlandse zaken aan de liberalen
over te laten. De zo verkregen meerderheid is echter slechts 12 zetels.
Natuurlijk blijft Kiesinger speculeren op verdeeldheid binnen de FDP, waar de
conservatieve vleugel o.l.v. Mende niet erg ingenomen is met de opvattingen van
Scheel, maar tot nu toe had de CDU weinig succes, ook niet met een aanbod van
samenwerking op lange termijn en het is niet te verwachten, dat Kiesinger en Strauss
voor 21 oktober, de dag waarop de Bondsdag een bondskanselier kiest, er in zullen
slagen alsnog de liberalen voor zich te winnen. Daarmee begint dan een nieuwe
periode in de parlementaire geschiedenis van de Bondsrepubliek omdat dan voor het
eerst in haar twintigjarig bestaan de CDU - CSU in de oppositie is gedrongen. Zal
deze in staat zijn een krachtige en waardige oppositie te voeren? Of komen er interne
onenigheden te voorschijn en dringt de sterk conservatieve Strauss zich op de
voorgrond met als gevolg een nog sterkere innerlijke tegenstelling? In dit laatste
geval vrezen wij, dat de oppositie niet krachtig en helemaal niet waardig zal zijn.

Europa
Een van de vele twistpunten tussen de beide partijen in de grote coalitie in de Duitse
Bondsrepubliek was de ev. opwaardering van de Mark. De SPD was voor, de CDU
- CSU tegen, met als gevolg een felle strijd tussen resp. Schiller en Strauss. De
kwestie is niet van vandaag of gisteren, maar was al aan de orde lang voor de Franse
franc in augustus van dit jaar devalueerde. Met de verkiezingen in zicht werd er druk
gespeculeerd in marken en dit nam zo ernstige vormen aan dat Kiesinger en Brandt
nog vlak voor de verkiezingen besloten om het probleem te bevriezen om zo de
speculaties af te remmen en de rust te herstellen. Alhoewel men toen verwachtte, dat
de mark zeker het eerste halfjaar op hetzelfde niveau zou blijven, besloot de Duitse
regering op 30 september plotseling de koers van de mark vrij te laten, hetgeen
betekent, dat vraag en aanbod de koers zouden bepalen en dat in feite dus de mark
duurder zou worden, m.a.w. een indirecte opwaardering.
En hiermee zitten wij in de Europese problematiek. Men heeft de mond vol
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over Europese integratie, maar steeds weer nemen de leden afzonderlijk maatregelen,
waarbij zij alleen rekening houden met het nationale eigenbelang daarbij vergetend,
dat zij zich contractueel verplicht hebben tot onderling overleg. Dit was het geval
met de devaluatie van de Franse franc, die de anderen dwong achteraf te proberen
de schade te beperken; dit is ook het geval met het Italiaanse en Belgische besluit
om de BTW, die uiterlijk 1 januari '70 overal zou moeten zijn ingevoerd, uit te stellen.
Wel wordt er dan achteraf goedkeuring gevraagd bij de Europese commissie, maar
die kan eigenlijk niet anders meer doen dan dit uitstel toestaan. Precies hetzelfde is
het nu met het zwevend maken en de daarna te verwachten revaluatie van de Duitse
mark. De Europese commissie kan fel protesteren en beweren dat dit niet zo maar
kan zonder voorafgaand overleg met de andere leden; zij kan zeggen, dat de beslissing
hierover ligt bij de vergadering van de EEG-ministers en wijzen op de chaotische
gevolgen voor de Europese landbouw, het helpt geen zier. De reeds genoemde
vergadering van EEG-ministers kan niets anders doen dan proberen de gevolgen een
beetje minder te doen zijn, maar zij moet zich bij het voldongen feit neerleggen.
Dit is zeker niet de juiste manier om een Europese eenheid te bereiken. Laten wij
opnieuw beginnen.

Midden-Oosten
Het in april van dit jaar begonnen overleg tussen de grote Vier om te zoeken naar
nieuwe mogelijkheden voor vrede in dit gebied heeft nog steeds geen enkel succes
gehad. Guerilla-activiteiten zijn allesbehalve verminderd en rond het Suezkanaal
wordt er feitelijk een geregelde oorlog gevoerd. Israël blijft vasthouden aan directe
onderhandelingen met zijn tegenstanders en de Arabische landen - vooral bij monde
van Nasser - laten felle oorlogszuchtige taal horen, hoogstens afgewisseld door vage
suggesties over indirecte besprekingen. Waarschuwingen van Oe Thant hebben geen
enkel effect en het blijft klachten van beide zijden regenen over wat vriendelijk
bestandsschendingen worden genoemd.
De tegenstellingen werden nog versterkt door de brand in de Al-Aksa moskee te
Jeruzalem op 21 augustus. Dit is op twee na het belangrijkste heiligdom der
Mohammedanen, die onmiddellijk de schuld gaven aan Israël en opriepen tot de
heilige oorlog. Zoals gebruikelijk volgden er moeilijkheden in Arabische kring. Bij
het beramen van plannen voor een feller optreden tegen Israël ontstond er al
meningsverschil over de vraag of er een Arabische of een Islamitische topconferentie
zou worden bijeengeroepen. Alhoewel Nasser minder voelde voor de laatste,
aangezien deze zich hoogstwaarschijnlijk minder scherp zou opstellen, kon hij niet
voorkomen dat deze toch bijeenkwam in de Marokkaanse hoofdstad, Rabat. Nasser
- hijzelf was wegens ziekte afwezig - bleek gelijk te hebben; militante Arabieren
o.l.v. de El-Fatah-delegatie kregen geen steun voor hun voorstel dat alle deelnemende
landen zich economisch, politiek en militair zouden verenigen in de strijd tegen
Israël. Tijdens
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de conferentie bleek weer eens de onenigheid binnen de Islamitische kringen, toen
Pakistan protesteerde tegen de vertegenwoordiging van India; het wenste wel een
vertegenwoordiging van de Islamitische minderheid van India maar niet van de
Indiase regering en dreigde de conferentie te verlaten; India werd daarop uitgesloten.
Concrete resultaten werden er niet bereikt.
Dit was ook niet het geval op de kleine Arabische topconferentie, die rond 1
september te Caïro bijeenkwam, en waar men probeerde te komen tot coördinatie
van de militaire activiteiten in de Suez-zone en het front aan de Jordaanse grens.
Saoedi-Arabië voelde niets voor een Arabisch overleg op dit ogenblik en schitterde
door afwezigheid. Wel aanwezig waren Hoessein van Jordanië en de presidenten
van Syrië en Irak, maar van een gezamenlijk Arabisch optreden was geen sprake.
In Caïro vergaderde ook de Nationale Palestijnse Raad, waartoe zeven van de acht
verzetsorganisaties horen, over versterking van hun activiteiten. De enige die niet
meedoet, is het Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Dit vindt alle anderen
te gematigd en wil de oorlog op alle fronten voeren n.l. ook door aanslagen op
Israëlische eigendommen waar ook ter wereld. Het zet daarbij zelfs kinderen in zoals
bleek in Bonn, Brussel en den Haag.

China-Rusland
De betrekkingen tussen beide landen zijn reeds vele jaren uitermate koel. De laatste
keer dat er direct contact was op regeringsniveau, dateert uit 1965, toen de Russische
premier, Kosygin, bij een bezoek aan Hanoi op de heen- en de terug-reis Peking
bezocht. Nu alle leidende communistische figuren de begrafenis van Ho Tsji Minh
in Hanoi zouden bijwonen, speculeerde men op een ontmoeting tussen Kosygin en
Tsjoe En-lai, maar de laatste bleek al vertrokken te zijn voor de aankomst van de
Russische delegatie.
Over het waarom van dit plotseling vertrek werd geen verklaring gegeven, maar
toen later berichten kwamen over ernstige ziekte van Mao meende men hierin de
reden te hebben gevonden. Intussen verscheen Mao echter alweer in het openbaar
en bleken de alarmerende geruchten voor een groot deel uit de lucht te zijn gegrepen.
Op zijn terugreis van Hanoi naar Moskou is Kosygin nu plotseling van zijn reisroute
afgeweken en landde hij in Peking voor een gesprek met Tsjoe En-lai. De vraag of
dit gesprek een gevolg is van Noord-Vietnamese of van Roemeense bemiddeling
moet onbeantwoord blijven, maar wel neemt men aan dat het initiatief van Moskou
is uitgegaan. Over de resultaten werd weinig bekend gemaakt, maar het was opvallend
dat de wederzijdse scheldpartijen in pers en radio van dit ogenblik af praktisch werden
gestaakt. Nu - bijna een maand later - hebben beide landen besloten om in Peking
besprekingen te houden over de oplossing van de bestaande grensgeschillen. Peking
blijft op het standpunt staan, dat de 19e-eeuwse Russisch - Chinese verdragen
‘ongelijke’ verdragen waren en vraagt van Rusland dit te erkennen zonder echter de
teruggave van de toen door Rusland verkregen gebieden te eisen. Wel moet Rusland
de
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in strijd met deze verdragen genomen gebieden teruggeven; ook verklaart China, dat
er wel ‘onverzoenlijke’ principiële meningsverschillen zijn tussen beide landen, maar
dat dit geen beletsel hoeft te zijn voor vreedzame coëxistentie en dat de bestaande
grensgeschillen nooit reden tot oorlog tussen beide mogendheden mogen zijn. De
besprekingen zullen op het niveau van viceministers van buitenlandse zaken worden
gehouden. Het begrip ‘vreedzame coëxistentie’ ondanks principiële meningsgeschillen
dringt dus ook in China door.
11-10-'69
J. Oomes

België
Eyskens: geweer van schouder veranderen
Vrijdag 29 augustus had de eerste kabinetsraad na de vakantie plaats. Het was geen
routine-vergadering, maar integendeel het begin van een reeks verrassende
mededelingen door eerste-minister Eyskens. In de vorige maanden had men hem
meer dan eens gebrek aan actieve belangstelling voor de politiek verweten. Hij liet
zich ditmaal van een heel andere zijde kennen.
‘De regering zal het geweer van schouder veranderen’, was de inslaande formule
waarmee hij aankondigde dat zijn regering geen inspanningen meer zou doen om de
in juli hopeloos vastgelopen pogingen tot grondwetshervorming verder voort te zetten
volgens de vroegere methode. Met een verrassend gemak veegde de premier al de
lijvige dossiers over de grondwetsherziening van de tafels waarop ze zich
maandenlang nutteloos hadden opgestapeld. Hij klampt zich momenteel niet meer
vast aan de moeizame teksten over grendel- en andere meerderheden, de
cultuurautonomie door middel van deelsenaten, enz..
Reeds in de eerste week van september nam hij contact op met de leiders van de
oppositie, die door de regeringsmeerderheid tot dan toe slechts in tweede orde bij de
grondwetsherziening betrokken waren, ofschoon hun hulp onmisbaar is om de vereiste
tweederde-meerderheid te behalen.
Of de regering Eyskens nu inderdaad uit het slop zal geraken, kan men op dit
ogenblik nog niet uitmaken. Uit het initiatief van de premier is een werkgroep ontstaan
waarvan de vertegenwoordigers van alle partijen deel uitmaken, en die aan het werk
is gegaan op basis van een agenda waarin de onoplosbare tegenstellingen inzake de
grondwetsherziening niet opgenomen zijn. Eyskens heeft aldus een nieuwe taktische
ruimte geschapen, waarin de grondwetsherziening zelf niet meer zo dringend lijkt,
en die plaats moet laten voor een nieuwe aanpak.
Einde september, begin oktober bleek echter dat ook de nieuwe formulering van
de Vlaams-Waalse betrekkingen in constitutioneel perspectief de oude hinderpalen
niet opgeruimd heeft. Het leek aanvankelijk mogelijk dat een zekere eensgezindheid
tot stand zou komen over gewoon wetgevend werk, in
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verband met de administratieve decentralisatie, de samenwerking van gemeenten,
de inter-gemeentelijke federaties, de economische decentralisatie. Maar zodra er
gezocht werd naar vormen om de twee nationale gemeenschappen in Brussel de
vereiste armslag te geven, traden alle vroegere tegenstellingen opnieuw aan de dag.
Als enig politiek winstpunt kan men op dit ogenblik het feit beschouwen dat de
noodzaak van nieuwe constitutionele formules niet meer zo zwaar drukt op de
regering. Maar voor het overige is het vraagstuk Brussel ten minste even ver van een
voor beide gemeenschappen aanvaardbare oplossing verwijderd als een jaar geleden.
De naderende gemeenteverkiezingen en de dualiteit van de drie zogeheten
‘nationale partijen’ scherpen de tegenstellingen in en rond de hoofdstedelijke
agglomeratie zelfs nog aan. Een symptoom hiervan is de uittocht van de Vlaamse
liberalen uit de P.V.V.. Ook deze partij heeft zich niet meer kunnen loswerken uit
de federaliserende evolutie van het Belgisch partijwezen.
Aldus is echter de toekomst van de Nederlandstalige gemeenschap in het Brusselse
niet veilig gesteld. Soms lijkt die gemeenschap meer bedreigd dan ooit te voren, en
voorbestemd om onder een algemeen francofoon offensief in de
gemeenteraadsverkiezingen te worden verslagen. Op andere ogenblikken lijkt de
evolutie echter ook nog nieuwe mogelijkheden voor de Vlamingen in het vooruitzicht
te stellen. Achtereenvolgens hebben een veel gelezen Vlaams journalist - M. Ruys
van De Standaard - en een sociologisch goed onderlegd senator van de Volksunie Lode Claes - pogingen gedaan om de Vlamingen in de hoofdstad los te maken uit
hun defensieve egelstellingen. Hun optimistische analyse van de Vlaamse
herlevingskansen in Brussel werd in Vlaanderen met gemengde gevoelens onthaald.
Er bleek wel een zekere instemming te bestaan, maar zolang de feiten zelf er te
Brussel zo negatief uitzien, lijkt het onmogelijk een nieuwe Vlaamse politiek voor
de hoofdstad te ontwerpen en waar te maken.
Men kan in elk geval nu al zeggen dat het jaar 1970 van grote betekenis zal zijn
voor Vlaanderens bevestiging of achteruitgang in het Brusselse, wat dan tevens een
algemene weerslag zal hebben op het constitutionele werk.

Geen B.T.W.
Eveneens in de eerste septemberdagen kwam premier Eyskens met een andere
politieke verrassing van formaat voor de dag: op 9 september werd bekend dat de
regering de Belasting op de toegevoegde waarde (B.T.W.) niet zou invoeren op de
voorziene datum: 1 januari 1970. In beginsel werd de toepassing van het nieuwe
stelsel uitgesteld tot 1 januari 1971. Maar de redenen waarmee de regering die
verschuiving motiveerde, zijn van zulke aard dat ze desgevallend ook nog over een
jaar hun betekenis behouden. Het lijkt niet onmogelijk dat de invoering van de B.T.W.
in België uitgesteld wordt tot na de volgende parlementaire verkiezingen.
Over de beweegredenen van de regering zijn reeds talrijke veronderstellingen
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gemaakt. Premier Eyskens gaf op een persconferentie conjuncturele redenen voor
het uitstel op: toen het wetsontwerp tot invoering van de B.T.W. in het parlement
werd voorgelegd en aanvaard, was er nog geen spoor van de thans duidelijk geworden
oververhitting. De toepassing van het nieuwe systeem zou daarenboven een
overgangslening noodzakelijk maken, om de uitgevallen fiscale opbrengsten te
compenseren. De huidige stand van de kapitaalmarkt maakt de emissie van die lening
echter zeer moeilijk. De prijsverhoging ingevolge de B.T.W. zou vanwege de
conjuncturele omstandigheden niet beperkt gebleven zijn tot de voorziene percentages.
Steeds volgens premier Eyskens schaadt dit uitstel niet aan de samenhang van de
E.E.G.. Integendeel, de invoering van de B.T.W. zou o.m. de thans bestaande
monetaire spanningen binnen de E.E.G. nog scherper gesteld hebben.

Electoralisme?
Iedereen leek in België zelf uiteindelijk opgelucht over de gouvernementele beslissing,
ook al lieten alle politieke en sociale groepen hun tevredenheid niet of niet op dezelfde
manier blijken. In Nederland was men ontgoocheld over de eenzijdige manier waarop
de Belgische regering de B.T.W. op de lange baan geschoven had: zonder een
voorafgaand Benelux-contact, ofschoon het een aangelegenheid betreft die in
Benelux-verband zeer belangrijke gevolgen heeft. Aan de E.E.G.-commissie diende
de zaak nadien te worden voorgelegd, maar dat gebeurde op een ogenblik dat deze
instelling overbelast was door het vraagstuk van de opwaartse herwaardering van de
D-Mark en de gevolgen ervan voor de landbouwintegratie. Ook van die kant kon er
tegen het besluit van de regering Eyskens niet veel ingebracht of ondernomen worden.
Meestal bleef de verdenking op de regering en op de regeringspartijen wegen, dat
ze de B.T.W. voor onbepaalde tijd van het regeringsprogramma geschrapt hebben
omdat ze de psychologische gevolgen van de stijging der prijzen vrezen in het
vooruitzicht van de gemeenteverkiezingen die in 1970 plaats zullen hebben.
Hoe dan ook, men heeft nu weer eens ervaren hoe snel sommige economische
maatregelen opgeschort kunnen worden als het de regeringspartijen politiek en
psychologisch wenselijk lijkt. Dan wordt er ook over maandenlange intensieve
voorbereidingen heengestapt, en zijn geen langdurige voorbereidende besprekingen
in de hele of de halve openbaarheid nodig om een wet buiten werking te stellen.

Geen nationaal havenbeleid zonder vaste normen
Het was in oktober een jaar geleden dat de regering twee commissies aanstelde, belast
met een rapport over de verschillende aspecten van het nationaal havenbeleid.
Achtereenvolgens kwamen aldus het verslag van de commissie-Verschave en dat
van de commissie-Craen tot stand. Op welke wijze de regering de elemen-
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ten die in die teksten vervat zijn, zal gebruiken om een programma van nationaal
havenbeleid te ontwerpen, moet de toekomst uitwijzen.
Het Verslag-Verschave, dat het eerst klaar was, heeft in de voorbije maanden
nieuwe stof geleverd voor polemieken tussen de officiële en de havenkringen van
Antwerpen eensdeels, en anderdeels de ambtelijke en particuliere kringen die de
expansie van de haven van Zeebrugge verdedigen. Een volledig overzicht van de
moties, interviews, protesten en tegenprotesten die naar aanleiding van deze
problematiek het licht gezien hebben, is binnen het bestek van deze bijdrage
onmogelijk.
Het Antwerpse standpunt komt hierop neer, dat de Antwerpse haven geschikt
geacht wordt voor alle stukvervoer, alsmede voor het containervervoer en voor de
droge stortgoederen (ertsen), mits aan de Scheldebedding de voorziene verbeteringen
worden aangebracht, en op de Linker Schelde-oever de ontworpen uitbreidingsplannen
uitgevoerd worden. Deze voorzien eveneens een nieuwe uitweg naar de Schelde, via
Nederlands grondgebied. Volgens de Antwerpse kringen - waarvan de voorzitter van
de Kamer van Koophandel Raymond Lhonneux zich op 5 september nog eens de
tolk heeft gemaakt - is het technisch en financieel niet te verantwoorden 38,4 miljard
fr te investeren in uitbreidingswerken te Zeebrugge, om er een polyvalente haven
van te maken, en een petroleumhaven voor de Westvlaamse kust te bouwen.
Van Westvlaamse zijde legt men steeds opnieuw de nadruk op de evolutie van de
tonnenmaat van de schepen - ook die voor containervervoer - waardoor het onmogelijk
is geworden dat Antwerpen die groei nog blijft volgen. Volgens hen kan Zeebrugge
dit wél.
De regering heeft zich tot nog toe niet vastgelegd op een of ander plan. Het dient
onderstreept dat het Verslag-Verschave op zich zelf geen keuze doet, maar veeleer
de verschillende technische en economische varianten onderzoekt, waarbij dan als
werkhypothese aanvaard wordt dat aan zekere uitgangsvoorwaarden voldaan werd.
Men kan zich moeilijk indenken dat de regering nog lange tijd een duidelijke keuze
uit de weg kan gaan. Alleen reeds de begroting van openbare werken, die eerdaags
aan de parlementaire commissies moet worden voorgelegd, brengt mee dat de regering
vaste normen voor een nationaal havenbeleid moet proclameren.
13-10-'69
Hektor de Bruyne
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Forum
De zorg voor de ziel
In een tijd dat zich in de christelijke kerken een tendens ontwikkelt het geloof naar
buiten uit te dragen, desnoods op straat te brengen, brengt de psycholoog James
Hillman een studie1 op de markt waarin hij zich een warm voorstander toont om
datgene wat bij de kerken uit is, ons weer te binnen te brengen: de zorg voor de ziel,
het geestelijk leven. Hillman, gevormd in de school van C.G. Jung en Director of
Studies aan het C.G. Jung Instituut in Zürich, laat in een viertal hoofdstukken,
oorspronkelijk gehouden als lezingen voor geestelijken die te maken hadden met de
analytische psychologie en zielzorg, zien hoe het pastorale werk dieper tot de kern,
de begeleiding van de ziel, zou kunnen doordringen, wanneer het zich binnen de
eigen essentiële tradities verder zou ontwikkelen, in plaats van zijn legitimiteit én
moed te putten uit een geprofessionaliseerde klinische benadering.
De speurtocht naar de realiteit van de ziel en een pleidooi voor zorg voor het
geestelijke leven - en dat niet alleen van de hem toevertrouwde zielen, maar ook met
name van de eigen ziel van de geestelijke - worden ons zeer levendig en in een
bloemrijke taal op vier verschillende wijzen voorgehouden.
Een eerste benadering handelt over de relatie met de medemens en de relatie met
het eigen innerlijk. Hillman stelt zeer duidelijk - en is ook duidelijk voor degenen
die dit al vooropstelden - dat een verdieping van eigen persoon en een cultuur van
de eigen innerlijkheid, wezenlijk bijdragen tot een werkelijke communicatie met de
ander. Indien de herder begrip heeft en vooral gevoel voor de diepte van eigen
innerlijk, dan zal het bewaren van afstand tot een ander alles te maken hebben met
het wezen van het gemeenschappelijke geheim. Het respect zal wellicht de schijn
van koele distantie en gereserveerdheid aannemen, wanneer de geestelijke de ruimte
van een ander binnendringt en in aandacht voor het geheim en de grond van het leven
op ‘huisbezoek’ is. Door de afstand te bewaren geeft men de ander de gelegenheid
verschillend en derhalve alleen te zijn met zichzelf, met zijn verdriet. Tevens krijgt
de ander de kans om echt, zonder angst om verkracht te worden in een begerige
pastorale pseudo-liefde, naar buiten te komen, een brug te slaan, eventueel zonder
woorden, maar door de tranen heen. Waarbij nog toegevoegd moet worden dat de
paradox van de afstand, het benaderen zonder te benaderen, de voorwaarde schept
voor de ontplooiing van de ziel, die zich dan pas boven het lawaai uit verstaanbaar
kan maken. De rust, koelte, duisternis en het geduld kunnen dan een veilig
onderkomen vormen waarin men zich verbergt totdat de nacht verstreken is.
In het tweede opstel wordt getoond hoe het innerlijk leven zich voordoet in een
werkelijke ervaring van het onbewuste. Dat innerlijk leven is als een kruisweg naar
binnen toe, even heldhaftig en

1

James Hillman, Insearch, zelfonderzoek. Psychologie en religie. - Lemniscaat, Rotterdam,
1969, 120 pp..
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moeizaam en daarbij meer de moeite waard dan iedere andere ervaring van de huidige
kruistochten van de naar buiten tredende kerken, die zich als bewijs van leven zo
opvallend in de buitenlucht, zonder dat men de hemel open kan zien, naar voren of
naar achteren bewegen. Hillman stelt daartegenover dat zonder besef van de ziel men
zich niet moet verbazen over een opkomende grote morele verwarring, onzekerheid
- nog meer ten aanzien van het laten dan van het doen - en over het feit dat er dan
beslissingen worden genomen, weliswaar logisch en verantwoord op stencil, die
psychologisch, dus levensnabij, van niet veel waarde zijn. Het symbolisch standpunt
dat een psychologie à la Hillman inneemt en dat voortkomt uit het ervaren en
aanvaarden van de ziel, heeft een fijn gevoel voor een verborgen aanwezigheid van
het goddelijke en grenst daardoor aan een theologie en zielzorg welke met het oog
van de gelovige zicht heeft op de tekens van liefde van elke dag. Zouden we, zo
vraagt Hillman zich af, in plaats van de religie te ontmythologiseren om de moderne
mens naderbij te komen, niet kunnen kiezen voor het alternatief: deze mens weer in
contact te brengen met zijn oorspronkelijke levensverhalen, een Goede Boodschap,
waarin de mens wordt uitgesproken?
In een derde hoofdstuk met de titel: ‘Innerlijke duisternis: het onbewuste als moreel
probleem’, neemt Hillman stelling tegen bisschop Robinsons Verschuiving in de
moraal, waarin Augustinus' ‘ama et fac quod vis’ een moderne draai krijgt in: slechts
één ding wordt de christen werkelijk op het hart gedrukt, namelijk de liefde. Wanneer
God evenzeer in de eetkamer als in de kerk aanwezig is, evenzeer in de intermenselijke
betrekkingen als in de God-mens verhouding en alleen op grond van de liefde alle
vraagstukken van de moraliteit worden opgelost, dan speelt zich voor de verbaasde
ogen van de psycholoog Hillman een merkwaardige verwisseling van de traditioneel
in dit opzicht elkaar bekampende partijen af en is het niet de verguisde psycho-analyse,
maar wellicht de theologie zelf die de aanval opent op de oude moraliteit, wellicht
uit angst niet op de hoogte van de tijd te zijn en morele standpunten in te nemen die
met het leven van de moderne mens geen verbintenis hebben. Dan stelt zich niet
zozeer de vraag of dit moreel of zelfs psychologisch gezond is, maar veeleer of dit
psychologisch geldt.
Door de vroegere God van hoog in de hemel te verlagen tot de diepte in ons is het
machtigste beeld over ons bestaan overgeplaatst naar het gebied dat van oudsher aan
de duivel toebehoorde. En het probleem komt dan op: hoe maken we verschil tussen
de geesten, goede en slechte, die uit die diepte in ons oprijzen? Want niet alles is die
liefde die alles overwint. Immers menige grote liefde is geëindigd in de spreekkamer
van de analyticus of van de zieleherder, ook al was de minnaar stellig van mening
dat hij zich met de verhevenste bedoeling tot het uiterste had gegeven, terwijl toch
het onbegrijpelijke resultaat van zijn o zo goede bedoeling was, dat alles ontspoorde
en doodliep. En Hillman vraagt zijn klerikale collega's: waarom aast men zo met
drogredenen en geeft men toch zulke eenvoudige oplossingen, waarom zo'n
sluikhandel in het hallucinatie verwekkende artikel liefde geheten? Liefde is
complexer dan de emoties die zij opwekt en, evenals God, een mysterie en niet alleen
een geestelijke vervoering, afgezien nog van de vraag of degenen die de kracht niet
hebben om zichzelf in liefde te geven, wellicht zijn buitengesloten van het koninkrijk.
Een zedeleer die de rol van de schuld zou verkleinen en het belang van het innerlijk
beleefde conflict en het verscheurd worden op het kruis van tegenstellingen zou
verkleinen is niet langer een moraliteit, maar een theologisch sedativum, dat liefde
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wordt genoemd. Noch verdringen is hier het victoriaanse recept, noch het uitleven,
waarheen men progressief teruggaat in de tijd vóór Victoria, maar een cultuur van
symbolisering, van intens inleven, dat als een ‘opus contra naturam’ strenge
beperkingen oplegt aan het erotische leven. Het gebied van de psychische
werkelijkheid is er een dat steeds weer verwijst naar iets in ons dat ons te boven gaat.
Bij
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deze werkelijkheid begint de moraliteit, die een proces van transcendentie op gang
brengt, zoals de moraliteit er ook door was opgeroepen. Een tweede psychologische
reden voor moraliteit ziet Hillman in het feit dat de persoonlijkheid zelf het ik wetten
oplegt en van het ik als deel van de gehele persoonlijkheid eist dat het offers brengt.
De morele codes kunnen wijzigen en we kunnen zelfs de moraliteit overboord willen
gooien, maar het psychologische verschijnsel van het geweten zelf blijft. Een derde
psychologische reden voor moraliteit ziet Hillman in de strijd met het kwaad. Wanneer
het donkere, het demonische werkelijk aan de dag treedt en menselijk wordt in de
gestalten van opzettelijke vervolging, vernietigend lijden, exploitatie en wraakzucht,
dan beschermt alleen de moraliteit de mens tegen zo'n pact van de duivel met hem,
en is de moraliteit het antwoord van de ziel op haar eigen mogelijkheden tot het
kwade. Wanneer nu het duistere in ons niet herkend wordt en de mens slechts wil
leven bij het volle licht van een zon in het zenith dan groeit de macht van de duivel,
de vader van de hoogmoed, door het verlies van contact met de eigen duisternis. De
realiteit van de schaduw in ons betekent voor de individuele zielzorger een
noodzakelijk offers moeten brengen ook voor eigen zondigheid en alleen zo weet
hij zich één met de verst afgedwaalde schapen van de kudde, die aan zijn zorg is
toevertrouwd.
In het laatste gedeelte van zijn studie behandelt Hillman het probleem van de
innerlijke vrouwelijkheid: de betrekking tussen religie en de werkelijkheid van de
anima.
Indien het voornaamste gebied van de zielzorg ligt in het land zonder einder, in
de schaduw van liefde, dan zal zielzorg moeten zorgen voor de vervolmaking van
de liefde. Dat betekent dat het vermogen tot ontvangen, verwelkomen en hand
ophouden ontwikkeld moet worden. Deze vervolmaking van de ziel kan pas voortgang
vinden door het vertrouwen in het werken aan de vrouwelijkheid in ieder van ons.
Deze vrouwelijke basis in ieder mens voedt ons en moedigt ons aan te geloven.
Volgens Hillman kunnen we ons niet beter of anders voorbereiden op het religieuze
moment dan door onze eigen onbewuste vrouwelijkheid te cultiveren. Immers in het
geloof is het nog altijd zaliger te ontvangen dan te geven.
Men merkt het: het lezen van een boek als dat van Hillman vormt ongewone lectuur
over het meest gewone en nabije in ieder van ons. Men zou in de vreugde van Hillman
kunnen delen als men met hem verhoopt dat zijn gedachten er toe zouden kunnen
bijdragen ons te bevrijden van een professionele en ambtelijke benadering en
toerusting voor de zielzorg. Hij pleit ervoor dat de zielzorg opnieuw wordt
overgedragen aan de pastor of aan eenieder die slechts leek wil en durft te zijn in de
betekenis dat hij openstaat voor de moeilijkheden van anderen en denkt langs de
lijnen van inkeer, die in onze dagen zo broodnodig is.
Men kan het eens zijn met Hillman dat men geen zielzorger wordt of in het ambt
kan blijven staan, zó dat men niet valt, wanneer men niet beseft dat dit allereerst
betekent: zorg voor eigen ziel, en dat vormt een lange weg van aanvankelijke
verwarring, toenemende ontbering en uiteindelijke eenvoud, even helder als een
kindertraan. Een lange weg, want men wordt geen zielzorger van de ene dag op de
andere, laat staan na één nacht van liefde. Het enige wat de schrijver ons schuldig
blijft bij al zijn hoge en diepe gedachten is de noodzaak voor verdere insearch, het
vinden van wat ons zoekt, opdat men, ingaande door eigen deur, ook werkelijk door
de deur van de ander naar buiten komt.
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G. Wilkens

Herwaardering van het Bauhaus in het Westen
In Publishers Weekly van 1 september 1969 p. 23 e.v. geeft Jane Fiske McCullogh,
die zelf binnenkort een werk over het Bauhaus zal laten verschijnen, naar aanleiding
van Winglers boek over dit onderwerp, reeds haar visie. De nadruk wordt door haar
geheel gelegd op het
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werk en de bedoelingen van Gropius. Zij is de mening toegedaan dat Hannes Meyer
en Mies v.d. Rohe van de opzet van de stichter afweken en het werk weer academisch
lieten worden. Gropius wist volgens haar juist niet wat voor resultaat de opleiding
zou moeten geven. Hij zette het Bauhaus op als een laboratorium en niet als een
instituut of universiteit. Daarbij was het dan de bedoeling om de Duitse jeugd de
gelegenheid te geven de bestaande taboes te doorbreken. Daarbij werd echter
voortdurend voor ogen gehouden dat zij zouden leven in een geïndustrialiseerde
maatschappij, waarin dan ook de architect niet alleen kunstenaar maar ook technicus
diende te zijn. Het handwerk dat in het Bauhaus werd beoefend, was dan ook in de
visie van de schrijfster niet decoratieve kunst, maar opvoeding tot maker van het
Gesamt-kunstwerk. Zonder veel theoretische kennis van de didactiek was Gropius
daarbij tot de conclusie gekomen dat die opvoeding moest plaats hebben in de
werkplaats en niet door middel van boeken. De beroemde Vorkurs zou dan vooral
de bedoeling gehad hebben de voor dit systeem geschikte studenten te schiften.
Anders dan bijna alle andere schrijvers over deze periode van de kunstgeschiedenis
is zij dan van mening dat de vorm die Itten aan deze Vorkurs gaf, met al zijn
excentriciteit, de juiste geest van deze opleiding weergaf. Itten deed alsof de wereld
een betoverd woud was en daarin wenste hij zijn studenten dan ook binnen te leiden.
De schilders, als Klee en Kandinsky, hadden geen andere functie dan de student in
kennis te brengen met hun vormen. Maar indoctrinatie met een eigen stijl was Gropius,
anders dan Meyer of Mies, vreemd. Hij wenste alleen als een katalysator te fungeren.
Het Bauhaus was volgens Jane Fiske McCullogh een levensstijl. Het was een
Bohémien-buitenpost in de vijandige republiek van Weimar. Die stijl had dan veel
overeenkomst met die van de nu in verzet zijnde Amerikaanse studenten. Schrijfster
wijst in dat verband ook op het uiterlijk van de Bauhaus-studenten, van wie velen
lang haar droegen en bizar gekleed waren. Feitelijk komt haar betoog neer op een
oproep tot een ‘terug naar het oorspronkelijke Bauhaus’. Daar zou dan een mentaliteit
geheerst hebben die lijnrecht in strijd is met die welke spreekt uit de produkten van
de Bauhaus-architecten en hun leerlingen, zoals die nu nog steeds in de U.S.A.
gebouwd worden.
R.C.

Eigen werk van antipoden
Letterkundige tijdschriften zijn schaars in Nieuw Zeeland. Het blad Frontiers is dezer
dagen met zijn tweede jaargang begonnen. De inhoud bestaat uit een aantal op zichzelf
niet erg opvallende, maar wel moderne gedichten, waaronder een Homage to
Schierbeek van de in Nederland geboren Riemke Ensing. Belangwekkend is het
betoog van de redacteur Richard Brooke dat er als inleiding aan voorafgaat. Daarin
stelt hij dat Nieuwzeelandse literatuur een mythe is. Tot nu toe heeft men eronder
verstaan literatuur over kowhai-bomen, boerderijen, landelijke kroegjes, de heuvels
en de struisvogels. Iets dergelijks dus als ons bekend is als Scandinavische literatuur.
De schrijver vindt dat nonsens in een land waar vijfenzeventig procent van de
bevolking in de steden woont. Alles wat er nu wordt geproduceerd smaakt hem naar
een voorbije eeuw. Het onderwijs in de Nieuwzeelandse literatuur op de universiteit
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is insulair en daarvan is geen enkele nieuwe impuls te verwachten. Hij bespreekt dan
de verschillende nu in zijn land actieve schrijvers, maar meent dat geen enkele van
hen werkelijk betrokken is bij het leven zoals dat in het land geleefd wordt. En
daarmee spreekt hij zichzelf feitelijk tegen, want even eerder had hij gezegd dat ook
boeken die het zonder kowhai en kiwi stellen, niet werkelijk Nieuwzeelands konden
zijn. Schrijver stelt zich duidelijk één letterkunde van de geïndustrialiseerde wereld
voor. Misschien komt het door de vrij gebrekkige communicatie die er bij de hoge
kosten voor buitenlandse boeken en tijdschriften in zijn land met de rest

Streven. Jaargang 23

204
van de wereld bestaat, dat hij niet gemerkt heeft dat er zelfs in de Engelse taal
verschillen bestaan tussen bijvoorbeeld Britse en Amerikaanse literatuur en dat de
Duitstalige letterkunde zelfs in vieren valt. Juist de eigen vorm van Brits leven die
in dit voor ons zo ver verwijderde land is ontstaan, kan aanleiding zijn voor een eigen
stijl, die juist alleen in die eigen vorm bij kan dragen tot de wereld-cultuur. De
schrijver heeft gelijk als hij stelt dat die eigen vorm niet de boeren-roman is. We
verwachten iets van en over de fish-and-chips-etende stedeling van Auckland,
Wellington of Christchurch.
R.C.

Rode vaantjes goed uitrollen a.u.b.
Vroeger hoefde men het bij iemands naam niet te vermelden als hij socialist was,
dat zag men wel aan zijn daden. Tegenwoordig is het allemaal zoveel ingewikkelder
geworden. In ‘The Times’ van 25 september lezen wij bijvoorbeeld dat de
socialistische minister van financiën, Jenkins, met kracht pleit voor een
accentverschuiving van de Britse inkomstenbelasting naar de omzetbelasting. Wie
had dat ooit van een socialistische bewindsman gedacht. Na onderzoek blijkt 's
ministers quasi-reactionaire gedrag dan toch nog wel te verklaren. Het Britse
belastingapparaat is dusdanig overbelast dat er zó nodig iets aan gedaan moet worden,
dat dat zelfs ten voordele mag strekken van miljonairs. Omzetbelasting is nu eenmaal
wat gemakkelijker te heffen dan inkomstenbelasting. Voor een beginsalaris van nog
geen tienduizend gulden per jaar zijn er geen belastinginspecteurs te vinden. Daarnaast
vormt een van de hoofdoorzaken van het hopeloos vastlopen van de fiscale machinerie
de vier jaar geleden om dogmatisch socialistische redenen ingevoerde
vermogensaanwasbelasting, die nagenoeg niets opbrengt en geweldig bewerkelijk
is. Nu moet er daarom wel een flinke scheut water door de rode wijn, graag of niet.
Maar op het eerste oog leek Jenkins gedrag toch maar onverklaarbaar conservatief.
Dat moet dan ook gezegd worden van de Franse vakbonden, die woedend waren
vanwege de devaluatie van de Franse Franc deze zomer. Ook raar voor socialisten,
immers meestal schept een devaluatie ruimte voor loonsverhogingen, en als
vakbondsman ben je daar zelden tegen. Achteraf is de ontstemming bij de vakbonden
wel weer thuis te brengen. Zij kenden Giscard d'Estaing blijkbaar beter dan wij en
voorzagen kennelijk dat hij de loonteugeltjes heel stevig vast zou hebben; en als men
zijn leden niets aan kan bieden als troost voor de stijgende prijzen van importgoederen
is er voor een vakbondsleider inderdaad geen aardigheid meer aan een devaluatie.
Zo is het door de Duitse socialist Schiller nastreven van een revaluatie (met de
daarvan uitgaande automatische neerwaartse druk op de lonen) op het eerste gezicht
eveneens vreemd, hoewel ook daar dan wel weer verklaringen voor te vinden zijn.
Maar in al deze gevallen moest de oppervlakkige waarnemer met nadruk worden
verteld dat het socialisten waren die hij waarnam. Kijk dat is nu zo fijn bij bijvoorbeeld
de voorzitter van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en diens optreden
naar aanleiding van de behandeling van de nieuwe loonwet. Het moet wel erg donker
zijn wil onze Kloos voor een zakenman worden aangezien.
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J.J.M.

Boemerang 1969
Van 7 september tot 4 oktober is via de Belgische T.V., radio en pers een intensieve
liefdadigheidsactie gevoerd die de nodige tientallen miljoenen moest opbrengen voor
de bouw van een nieuwe kliniek voor multiple-sclerosepatiënten te Overpelt. Deze
Boemerangactie heeft ongetwijfeld een schrijnende nood onderkend en concreet
trachten te verhelpen. Tegelijk met de actie is er kritiek gerezen, niet omwille van
het doel maar
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omwille van de methode die gebruikt werd om de mensen tot liefdadigheid aan te
sporen. In een pamflet, uitgegeven door 6 Leuvense studentenbewegingen, werd
o.m. gezegd: ‘Het effect dat men wilde bereiken komt vooreerst ten goede aan
diegenen die de actie lanceerden: radio- en T.V.-sterren. Hun namen komen honderd
keer in alle kranten en alle uitzendingen; heel België wordt één grote fan-club;
tenslotte profiteren zij van het leed van anderen’. In een communiqué vroeg de K.A.J.
waarom van regeringswege niets ondernomen werd en het opvangen van een
dergelijke omvangrijke nood louter aan het privé-initiatief overgelaten werd. (Hierop
werd gereageerd in een T.V.- nieuwsuitzending begin oktober: de regering zou de
helft van het project financieren). Ook M.S.-lijders zelf konden niet akkoord gaan
met het soms al te negatieve beeld dat van deze ‘ongelukkige, ongeneeslijke zieken’
gegeven werd.
Kritiek kan ongenuanceerd zijn en door veralgemening utopisch worden en zichzelf
ontkrachten, maar is het dan toch geen teken aan de wand dat in onze welvaartsstaat
een enorme show-, reclame-, sensatie-business georganiseerd moet worden om te
bereiken dat beproefde medeburgers krijgen waar ze recht op hebben: de mogelijkheid
om in hun gehandicapt bestaan mens te zijn en te blijven?
Nu de actie, die door zovele mensen belangeloos en met volle inzet gevoerd werd,
voorbij is, moet ook de vraag gesteld worden hoelang wij nog aan één ogenblik
generositeit de voorkeur zullen geven boven een creatieve, continue
rechtvaardigheidszin en concrete medemenselijkheid zonder fanfares en schijnwerpers.
J.G.

Vietnam en de dominotheorie
Zet dominostenen rechtop in gelid achter elkaar, gooi de eerste om en roetsj vallen
ze allemaal. Zo zagen Eisenhower en zijn onafscheidelijke Foster Dulles de situatie
in het Verre Oosten toen zij besloten Zuid-Vietnam tegen Noord-Vietnam in
bescherming te nemen. Zou Zuid-Vietnam aan het communisme ten offer vallen,
dan zouden Laos en Cambodja, Thailand en Maleisië en mogelijk Indonesië na korte
tijd volgen.
Kennedy en Johnson waren het met deze dominotheorie in grote trekken eens en
trokken, ieder op zijn eigen manier, de beleidslijn van Eisenhower door.
De strijd om Zuid-Vietnam werd voortgezet en had zijn hoogtepunt bereikt, toen
Clark M. Clifford in Johnsons kabinet werd benoemd als opvolger van de afgetreden
minister van Defensie McNamara. Clifford, die als een der medewerkers van Kennedy
een langdurige oriëntatiebespreking tussen hem en de aftredende Eisenhower had
bijgewoond en genotuleerd, had Eisenhower een emotioneel geladen betoog horen
houden ter verdediging van zijn dominotheorie en was het daar eigenlijk wel mee
eens. Alleen: vlak voordat hij minister werd was hij aan het twijfelen geslagen.
Uitvoerig beschrijft hij de oorzaken van die twijfel in de Amerikaanse Quarterly
Foreign Affairs.
Enkele maanden voordien had hij op verzoek van de President een reis gemaakt
door het hele Verre Oosten om zich te oriënteren over de stand van zaken met
betrekking tot de Vietnamoorlog en op deze reis werd het hem bij iedere stap
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duidelijker, dat men in die landen, die volgens de theorie van Foster Dulles het meeste
belang hadden bij een standhouden van de zuidelijke verdediging in Vietnam,
nauwelijks enige bereidwilligheid aan de dag legde om dienovereenkomstig te
handelen. Thailand met zijn dertig miljoen inwoners nam met een legertje van 2500
man aan de oorlog deel en was niet bereid meer te sturen. De Philippijnen, volgens
de dominotheorie een der meest kwetsbare landen in het Verre Oosten, had niet meer
gestuurd dan wat verplegend personeel en een paar ingenieurs - geen strijdtroepen en overwoog zelfs dit kleine beetje nog terug te roepen. Australië, dat met 300.000
man deelnam
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aan de Tweede Wereldoorlog, zat met 7000 man in Vietnam en wrong zich in alle
mogelijke bochten om aan een verhoging van dit contingent te ontkomen. Nieuw
Zeeland, dat 70.000 man in de wereldoorlog wierp, kon er voor Vietnam niet meer
dan 500 missen. - Met andere woorden: de dominotheorie was aardig uitgedacht door
Foster Dulles, maar de landen die er het nauwst bij betrokken waren, geloofden er
niet in. Althans niet meer anno 1968.
Sedert Dulles en Eisenhower was er veel veranderd in de situatie in het Verre
Oosten. Met de val van Soekarno had Indonesië niet alleen het van binnenuit dreigende
communistische gevaar bezworen, maar ook de weg vrijgemaakt naar een betere
samenwerking met Maleisië. Andere landen hadden de gelegenheid gekregen een
gezonder en sterker democratisch bestel op te bouwen. Australië en Nieuw Zeeland
vonden elkaar in een gemeenschappelijk verdedigingsplan. Als de dominotheorie
ooit op een realistische waardering van de toestand in het Verre Oosten hád berust,
berustte zij dat in 1968 zeker niet meer.
Clifford steunde dus Johnson in zijn beleid van het laatste jaar: aansturen op vrede.
Maar vrede hoe? Johnson wilde alles netjes op papier. Clifford raakte hoe langer hoe
meer tot de overtuiging, dat vrede alleen kon worden bevorderd door het terugtrekken
van troepen. Amerika is er destijds van uitgegaan, dat het Zuid-Vietnam moest
bijstaan omdat het zichzelf niet voldoende kon weren tegen de communistische
aanvallen van Noord-Vietnam. Dit was een beperkt doel. Het gold niet langer dan
tot het moment waarop Zuid-Vietnam in voldoende mate orde op eigen zaken had
gesteld en in staat mocht worden geacht zichzelf te verdedigen. De aanwezigheid
van steeds meer Amerikaanse troepen echter werkte vooral dit laatste in feite tegen.
Zuid-Vietnam vond het maar ál te gemakkelijk de Amerikanen de kastanjes uit het
vuur te laten halen. Daarom, aldus Clifford, moet Amerika zo snel mogelijk beginnen
met tenminste 100.000 man uit Vietnam terug te roepen, dan ziet Zuid-Vietnam
tenminste, dat het menens wordt en dat het zich moet haasten de zaken over te nemen.
En dán wordt het ook voor Noord-Vietnam moeilijker de strijd vol te houden. Als
Zuid-Vietnam zichzelf verdedigt, krijgt de hele oorlog een heel ander accent. Clifford
is klaarblijkelijk Nixon vooruitgelopen.
H.H.

Streven. Jaargang 23

207

Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Barth, Karl - Die Menschlichkeit Gottes. - Callenbach, Nijkerk, 1969, 35 pp.,
f 2,85. Butterworth, S.J., R. - The Theology of Creation. - The Mercier Press,
Cork, 1969, 91 pp..
Cantwell, S.J., Laurence - The Theology of the Trinity. - The Mercier Press,
Cork, 1969, 94 pp..
Hebblethwaite S.J., Peter - The Theology of the Church. - The Mercier Press,
Cork, 1969, 93 pp..
Kerstiens, Ferdinand - Die Hoffnungsstruktur des Glaubens. - Matthias
Grünewald Verlag, Mainz, 1969, 244 pp., DM. 18,-.
Lewry, O.P., Osmund - The Theology of History. - The Mercier Press, Cork,
1969, 96 pp..
Lotz, S.J., Johannes B. - Kreuz und Auferstehung. Die Grund-Dynamik des
Christlichen Daseins. - Knecht Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 116 pp..
Meijer, Brokard - Maria, Evangelisch oder Katholisch? - Wienand Verlag,
Köln, 1969, 136 pp., f 10,50.
Moltmann, Jürgen - Geloof in de toekomst. - Ambo, Utrecht, 1969, 188 pp., f
12,50.
Rahner, Karl, Otto Semmelroth, e.a. - Theologische Akademie 6. - Knecht
Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 115 pp..
Schnackenburg, Rudolf - Die Geburt Christi - ohne Mythos und Legende. Matthias Grünewald Verlag, Mainz, 1969, 23 pp., DM. 2,-.
Stauffer, Richard - Die Entdeckung Luthers im Katholizismus. - Callenbach,
Nijkerk, 1969, 124 pp., f 15,25.

Piet Fransen s.j.
Intelligent Theology
volume I and II
Darton, Longmann & Todd, London, 1967 en 1968, 148 en 157 pp., 15/per deel.
Professor Piet Fransen is in het Nederlandse taalgebied als theoloog geen onbekende:
zijn beide boeken, Gods genade en de mens (1959) en De Genade, Werkelijkheid en
Leven (1965), kenden een ruime verspreiding. Ook in de Anglo-Saksische wereld waar hij, én in Engeland, én in de States herhaaldelijk colleges gaf - is hij een
gewaardeerd theoloog. Deze bekendheid bracht deze Engelse uitgeverij op de gedachte
om meerdere verspreide artikelen uit de laatste tien jaar samen te brengen in drie

Streven. Jaargang 23

handige, goedkope paperbacks. Hiervan zijn er tot nog toe twee verschenen.
Verschillende artikelen zijn oorspronkelijk in het Engels geschreven, andere zijn uit
het Nederlands, Duits of Frans vertaald. Deze deeltjes geven een goed beeld van
Fransens theologisch denken, dat gecentreerd is rond het mysterie van de genade als
inwoning van de H. Drievuldigheid in de mens en dat gevierd wordt in de
sacramenten. De vijf artikelen uit de eerste bundel zijn gewijd aan de theologische
methodiek, aan de Drieëenheid en de Kerk, aan de theologie en de liturgie in
Vaticanum II, aan de inwoning Gods en de sacramentele genade en aan de
sacramenten als tekenen van geloof. De tweede bundel handelt over het sacrament
van het vormsel en over het priesterschap, waaronder tevens een bijdrage over de
bisschoppenconferenties en een over de theologie van de concelebratie. Deze
intelligente theologie is wars van alle goedkoop geliefhebber en toch steeds in contact
met de werkelijke nood van de kerk en de gelovige mens.
J. Vercruysse
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Dr. A. Honig Jr.
Meru en Golgotha
De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jesus Christus
als de enige Verlosser
T. Wever, Franeker, 1969, 357 pp., f 28,75.
Dit boek werd in Indonesië geschreven. Vandaar de titel. Meru of Smeru is de naam
van een berg in Oost-Java. Omdat het werk echter zo belangrijk is vanwege zijn
missionaire inzichten, werd het ook in Nederland uitgegeven.
Het boek wil ‘christenen bewust maken van wat het betekent voor hen, als zij
Jezus Christus belijden als de enige Verlosser, Zaligmaker der wereld. En om
niet-christenen een concreet getuigenis te geven, in verband met hun vragen en hun
antwoorden, aangaande ons geloof in verlossing’ (p. 8).
Consequent behandelt de schrijver dit doel zoals uit de indeling van het werk blijkt.
Wij noemen daarom de titels van de hoofdstukken: Verlossing, een geloof waarmee
we alleen staan. Verlossing, een geloof waarmee religieuze ergernis gewekt wordt.
Verlossing, waarmee rationele ergernis gewekt wordt. Verlossing, een geloof waarmee
we botsen in de samenlevingsverbanden. Verlossing, een geloof waarmee we een
andere toekomst verwachten.
In al deze hoofdstukken gaat de schrijver na hoe het christendom staat tegenover
de andere wereldgodsdiensten: Hinduïsme, Zen-Budhisme, Jodo Shin Shu in Japan,
Bhakti-religies, Islam. Hoe deze laatste allemaal een soort van auto-soterische
systemen zijn. Vanzelfsprekend komt de vraag aan de orde of waarheidselementen
in de niet-christelijke religies erkend worden. Maar ook de ter discussie staande
opvattingen van Protestanten en Katholieken komen ter sprake, nl. de vraag over
natuur-genade of genade-zonde (p. 35, 259) en de daarmee samenhangende disputen
over de Mariologie (p. 35). Dat de schrijver daarbij nog steeds durft spreken van het
aanbidden van Maria door de Katholieken mag men wel als een blinde vlek in zijn
theologisch anders zo scherp ziend oog beschouwen.
Zeer lezenswaard zijn de beschouwingen van de schrijver waar hij op p. 59 ss
aantoont dat het dogma van de gelijkheid van alle godsdiensten tot intolerantie voert
en daarbij zeer juist het verschil aangeeft tussen exclusiviteit en intolerantie, een
verschil dat de te simplistische opvattingen van velen over het hoofd zien en hen
daarom in de war brengt.
Schrijver durft ook de hedendaagse moderne opvattingen aanpakken: de
ontmythologisering van Bultmann, Cullmann, Bonhöffer, Robinson. Hij wijst op de
onvolkomenheden en gevaren van het existentialisme. In het algemeen kan men
zeggen, dat de schrijver door zijn diep en onvervalst geloof een steun zal zijn voor
vele lezers, die dreigen in verwarring te geraken.
Het viel ons op hoe juist zijn opvattingen zijn over de essentiële punten van de
Islamleer, al moet misschien zijn idee over de mystiek van de Islam (p. 30) hier en
daar wat genuanceerder worden gebracht. Uitmuntend in dit verband moet men
noemen, wat hij (p. 111) schrijft over het zonde-begrip in de Islam, over de Islam
en zijn begrip van vernedering (p. 142), punten waarover zo zelden in onze
Nederlandse literatuur juiste inzichten worden gegeven. Ook zijn opvattingen over
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Hinduïsme en Budhisme dragen hetzelfde karakter van uit het leven ervaren en
doordachte en door studie verdiepte dagelijkse confrontatie.
J.J. Houben

Berthold Klappert
Die Eschatologie des Hebraërbriefs
Theologische Existenz heute nr. 156, Chr. Kaiser, München, 61 pp., DM
6,50.
Sinds de opzoekingen van F.J. Schierse over de parenese als ‘Deutekanon’ van Hebr.,
staat deze brief sterker nog dan tevoren in de actualiteit van de christologie en de
theologie van de hoop. Klapperts studie biedt een goed overzicht van de verschillende
richtingen die de exegetische benadering van Hebr. tot nu toe insloeg. Na een
nauwgezet tekstonderzoek vat hij zijn conclusies samen. Door de transpositie van
het historische Christusgebeuren in de tijdeloze Alexandrijnse denkschema's
eschatologiseert Hebr. dat Christusgebeuren. Zo komt het geschrift tegemoet aan de
concrete geloofsnood van een gemeente waar de snel verwachte eindgebeurtenissen
uitbleven. Het Christusgebeuren wordt immers tot een hoopgegeven geinterpreteerd.
Dit alles gesteld in een voor ons vrij Duits-duistere terminologie, die zelf wel enige
exegese behoeft.
W. Vanhemelrijck
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1969, 102 pp., geïll., FF. 12.
Kahlefeld, Heinrich, (Hrsg) - Die Episteln und Evangelien der Sonn- und
Festtage. Auslegung und Verkündigung. Die Evangelien. I. Advent bis
Aschermittwoch. Lesejahr B. - Knecht Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 148
pp..
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Fr. Cromphout, red.
Een tijd van spreken
Gebeden en vooroefeningen
Lannoo, Tielt-Den Haag, 1969, 160 pp., BF. 98.
‘Een tijd van spreken’ hebben de auteurs hun werk genoemd, omdat er iets is ‘wat
toch niet verzwegen kan worden, de dingen die ons ter harte gaan: het brood van de
wereld, het woord van de mensen, de naam van onze God’ (p. 7). Daarmee zij, al te
summier, thematiek en verantwoording van dit boek gegeven. ‘Liturgische
vooroefeningen’ vormen het laatste deel, vanuit de volgende overweging: ‘Het gebed
moet tot leven gewekt door de ons omringende werkelijkheid, door dingen, mensen
en situaties (....) De liturgie onder meer kan die ruimte scheppen, ze kan vorm en
taal bieden waarin ons bestaan door Gods woord verhelderd wordt’ (p. 127).
Vanuit die premissen wordt de lezer of de bidder met het werk geconfronteerd.
Gaat het hier om een parafrase van wat in Nederland ontstond, aangepast aan de
eigen taalen levensgevoeligheid van Vlaamse gelovigen? Daarvoor zijn er, naast
vergelijkingspunten, teveel opvallende verschillen. Het grootste onderscheid lijkt
o.i. hierin te liggen dat het hier gaat om een samenwerking van mensen die alle
gemakkelijke eenzijdigheid hebben vermeden: ‘dat wij ook vandaag ons niet schamen
voor het evangelie, dat wij een teken van tegenspraak durven zijn, maar dat wij ook
de woorden zoeken om de boodschap te vertolken voor deze tijd’ (p. 56).
Wat tenslotte opvalt is de verzorgde vormgeving van het boek. Zowel de teksten
van A. Boone, F. Cromphout, L. Geysels, R. Lenaers, en A. Van Laere, als de omslag,
illustratie en lay-out van A. Van Laere, zijn van een sobere schoonheid die wel vraagt
om ontdekking maar nooit opdringerig is. De uitgeverij heeft aan het werk veel zorg
besteed en is er toch in geslaagd de prijs aanzienlijk lager te houden dan die van
gelijksoortige bundels waarmee men handel drijft in Gods woord.
W. Vanhemelrijck
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Dr. H. van der Kwaak
Het proces van Jezus
Van Gorcum, Assen, 1969, 298 pp., f 26,-.
Het boek van Van der Kwaak ‘Het proces van Jezus’ past in de rij van de talrijke
boeken die er de laatste jaren aan dit onderwerp zijn gewijd. ‘Na de verschrikkingen
van de Tweede Wereldoorlog is de vraag naar de schuld aan de dood van Jezus
opnieuw in de belangstelling gekomen. Enerzijds zijn er studies van Joodse zijde
welke niet alleen fel de gedachte aan een collectieve schuld van het Joodse volk aan
de dood van Jezus bestrijden, maar met name ook willen aantonen dat de
beschrijvingen van de evangelisten reeds sterk tendentieus zijn; zij betogen dat historisch bezien - slechts een beperkte leidende groep van de toenmalige Joden
samen met Pilatus verantwoordelijk gesteld moet worden voor de veroordeling en
executie van Jezus...’ (p. 2).
In de inleiding, waarin bovenstaande regel staat te lezen, valt bovendien te lezen
dat de schrijver geen poging wil doen tot een historische reconstructie van het proces
van Jezus. Zijn boek is bedoeld als een ‘vergelijkend onderzoek naar de beschrijvingen
welke de 4 evangelisten ons van het proces van Jezus geven’. Hij wil de evangeliën
lezen als een verhaal, niet als een procesverbaal van toentertijd plaatsgehad hebbende
gebeurtenissen. Deze opmerkingen en de opzet van het boek suggereren derhalve
dat de schrijver binnen het raam van het evangelisch verhaal zal blijven, en dat hij
derhalve allereerst de verhouding ‘verhaal en lezer’ in het oog zal houden. We mogen
verwachten dat hij de samenhang zal laten horen van het passieverhaal en het geheel
van ieder evangelie. Iedere evangelist preekt zijn eigen passie, gelijk iedere evangelist
zijn eigen evangelie heeft. Maar als Van der Kwaak ons deze suggesties in de
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inleiding aan de hand gedaan heeft, is het moeilijk om zinnen te verklaren gelijk
gevonden worden bv. op p. 126. Daar staat de conclusie van zijn interpretatie van
de moeilijke tekst Matt. 27, 24-25:.... en heel het volk riep: Kruisig Hem! ‘Dit neemt
niet weg dat we op dit punt ons zeer kritisch tegenover Mattheus hebben op te stellen.
De door hem gegeven interpretatie van het proces en met name 27, 24-25 hebben
een grote doorwerking in negatieve zin gehad. Hier ligt een kiem voor een latere
fatale ontwikkeling. Daarom willen we 27, 24-25 als een ‘fatale’ tekst betitelen. We
kunnen niet anders doen dan deze als volstrekt ‘tijdgebonden’ van de hand te wijzen.
De christelijke gemeente die zich nu zeer bewust is van haar schuld aan het lot van
het Joodse volk (sic!) zal niet kunnen volstaan met een huidige houding waarin ze
weer zoekt naar het gemeenschappelijke; ze zal ook kritisch afstand moeten doen
van die elementen in het Nieuwe Testament zelve welke - hoewel historisch
begrijpelijk - een volstrekte vertekening geven die tot latere fatale gedachten en
ontwikkelingen aanleiding hebben gegeven’.
Wij zijn het met Van der Kwaek eens, welk een misbruik, om geen erger woord
te gebruiken, van deze tekst gemaakt is in het verloop van de geschiedenis. Maar de
verklaring van deze tekst is niet gegeven door deze tekst te willen verwijderen uit
het evangelie - ‘kritisch afstand doen’, er staat niet ‘nemen’. Zelfs als deze tekst genoemd moet worden de kiem van een latere fatale
ontwikkeling. Schrijver had zich kunnen afvragen of de interpretatie van deze tekst
in al zijn fataliteit - wij willen dat niet wegpraten, integendeel - wel de enige
mogelijkheid is. Hier wreekt zich dat hij zich toch door een bepaalde historie laat
leiden: de historie van een bepaalde fatale ontwikkeling. Hij onderstreept de
‘onhistoriciteit’ van de scène van Matt. 27, 24-25 (p. 114). Dan wordt het hem
mogelijk om van Matt. 27, 24-25 te spreken als van een ‘legende’ (p. 126).
Met deze kwalifikaties: onhistorisch/legende-achtig wordt dan deze tekst de deur
gewezen.
De schrijver zegt wel dat de symbolische betekenis van deze passage mogelijk is
geworden door zijn ‘onhistoriciteit’, maar de symbolische betekenis blijkt voor hem
alleen maar te kunnen zijn ‘het Joodse volk’. De mogelijkheid dat ‘geheel het volk’
een representatieve functie heeft, dat ‘ieder mens die in de wereld komt’ daarin
zichzelf zou kunnen herkennen, is niet overwogen. De zucht naar het historische
weten heeft de schrijver dermate in zijn ban dat hij teksten in het evangelie daarvoor
veil heeft: hoogstbedenkelijk voor een schriftlezer, een schriftuitlegger in de gemeente.
Ben Hemelsoet

P. Pas
Christen worden
Christen in de tijd, no. 3.
Uitgeverij Patmos, Antwerpen, 1968, 120 pp., BF. 110.
Dit boekje is een weldaad voor de gelovigen. Op een onderhoudende wijze worden
zij vertrouwd gemaakt met de hele problematiek rond het doopsel. Er zijn vier deeltjes
waarin dit eerste christelijke sacrament benaderd wordt: het doopsel in de schrift,
het doopsel als sarament van het geloof, d.w.z. van het gelovig christen worden, de
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beschrijving van de doopritus, en tenslotte een helder antwoord op enkele vragen in
verband met de praktijk van de kinderdoop. Hoe bevattelijk het werkje ook gesteld
is, toch verwerkt het een massa van de meest moderne gegevens met zorg en een
bijzonder evenwichtig oordeel. De zielzorger die nog meer wil weten zal zeer gebaat
zijn met een aanzienlijk aantal goedgekozen voetnoten die hem wegwijs zullen maken
in de recente vakliteratuur. De uitgever verdient gelukwensen voor de opzet van deze
reeks ‘Christen in de tijd’, waarin het boek van Pas tenvolle geslaagd mag heten.
S. De Smet

Luise Rinser
Von der Unmöglichkeit und der Möglichkeit heute Priester zu sein
Echter-Verlag, Würzburg, 1968, 60 pp., DM. 3,20.
Dit essay van de beroemde Duitse romanschrijfster behandelt de factoren die de
hedendaagse crisis in het kerkelijk ambt bepalen. Het is echter geschreven vanuit de
persoonlijke teleurstelling om een zoon die zijn priesterstudie heeft opgegeven. De
voornaamste factoren worden wel behandeld, maar een beetje weinig geordend. Men
zal in dit boekje goede suggesties, aardige formuleringen, maar geen sterk bewerkte
uiteenzetting van het probleem vinden.
S. Trooster
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A.J. Ayer
The Origins of Pragmatism
MacMillan, London, Melbourne, Toronto, 1968, 347 pp., 70/-.
De schrijver probeert in dit werk een verschil te bepalen tussen de twee grondleggers
van het Amerikaanse pragmatisme, waarbij Pierce, de eerste van de beide, wordt
voorgesteld als dichter bij de tegenwoordige analytische filosofie staande dan de
tweede grondlegger, William James. Hiermee kan natuurlijk niet worden bewezen
dat het pragmatisme, lange tijd de belangrijkste filosofie in Amerika, eigenlijk
analytisch is, want Pierce bleef lang als denker volkomen onbekend en de aanhangers
steunden op James. Hoogst belangrijk is het werk voor de eigen vorm die deze leider
van de Oxfordschool zelf geeft aan de anglo-saksische wijsbegeerte.
C.J. Boschheurne

J.J. Macintosh and S.C. Coval
The Business of Reason
Routledge & Kegan Paul, London, 1969, 268 pp., £ 2/2.
Deze bundel bedoeld te laten zien dat de Engelse wijsbegeerte niet alleen meer over
taal spreekt. Feitelijk zien we toch de typische Engelse filosofie van deze tijd: common
language en logisch positivisme en wat men dan realisme noemt. Al deze bijdragen
gaan dan ook over uitspraken over verschillende vragen, opvallend veel, ook al weer
typisch Engels, over moraal. Feitelijk krijgt men op deze wijze alleen maar uitspraken
over uitspraken. Soms zijn die bijzonder juist. Een voorbeeld is de eindconclusie van
A. Harrison dat het esthetisch commentaar het groei-punt van de taal genoemd mag
worden. Bij deze wijze van werken kan echter geen verband worden gelegd tussen
het esthetisch object en deze taalgroei. Feitelijk blijven we hier in een vrij extreme
vorm van idealisme steken. Omdat deze vorm buitendien niet kritisch is, kan men
geen grens vinden, maar moet een soort apriori-grenzen voor het denken en meer
speciaal voor toelaatbare uitspraken vaststellen, waardoor de even aangehaalde
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uitspraak van Harrison een zeer gewaagde is, want voor een werkelijke groei van
het denkbare is in deze opvattingen geen plaats.
C.J. Boschheurne

Ludwig Marcuse
Nachruf auf Ludwig Marcuse
Paul List Verlag, München, 1969, 268 pp., DM. 17,80.
Deze autonekroloog bestaat eigenlijk uit een aantal aforismen die door een aantal
autobiografische, introspectieve beschouwingen met elkaar verbonden zijn. Het
geheel maakt nogal een bittere indruk. Een bitterheid die terug te voeren is op de
door schrijver benadrukte eenzaamheid na zijn remigratie in de Bondsrepubliek uit
Amerika, waar hij zijn eerdere autobiografie schreef. Hij ziet nu de tegenwoordige
tijd als een gedeformeerd verleden, d.w.z., hij ziet de maatschappij in de
Bondsrepubliek als een mislukte Weimarer samenleving. Aan die samenleving van
de Weimar-republiek besteedt hij dan ook lange beschouwingen. Enige verbazing
daarbij wekken de besprekingen van Godfried Benn, die juist waar het die tijd betreft,
beurtelings wordt geprezen en verworpen, wiens aanvankelijk enthousiasme voor
het nazidom wordt overdreven en wiens botsing met de nazi's niet vermeld wordt.
Is dat omdat Benn teruggekomen is op het cultuurpessimisme dat zijn werk uit die
tijd kenmerkte? In ieder geval is deze verre verwant van Herbert Marcure nu een
uitgesproken cultuurpessimist, die niet voldoende af kan geven op de nieuwe elite
van vooruitstrevenden, die niet voldoende kan herhalen dat deze lieden die zo schelden
op het establishment, zelf een nieuwe gevestigde klasse vormen. Hij vergeet daarbij
dat er in iedere maatschappij een voorhoede zal zijn, en dat de nieuwe voorhoede
zich niet daartegen keert, maar tegen het feit dat de vorige voorhoede in functie is
gebleven zelfs lang nadat ze op de maatschappelijke ontwikkeling ten achter is gaan
lopen.
C.J. Boschheurne
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Wetenschap
Harrison Matthews and Maxwell Knight - De zintuigen van de dieren. - Aula,
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 253 pp., f 4,50 / BF. 76.
Heydebrand, Renate von, und Klaus Günther Just - Wissenschaft als Dialog. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 562 pp., DM. 39,-.
Kuiper, J.W. - Biofysica - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 16 pp., f 2,20.
Seidel, Prof. Dr. J.J., red. - Computerwiskunde. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 155 pp., f 3,50 / BF. 60.
Venema, Dr. G. - Thema met variaties. - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969,
19 pp..
Wickler, Wolfgang - Sind wir Sünder? - Droemer Knaur, München, 1969, 280
pp..

J. Timmers
Cardiorespiratoire bevindingen bij een groep mannelijke werknemers
Nederl. Inst. voor Praeventieve Geneeskunde TNO, Wolters - Noordhoff,
Groningen, 1969, 209 pp., f 26,-.
Handelsexemplaar van een dissertatie, waarin de resultaten zijn vermeld van een
medisch onderzoek betrokken op 300 werknemers van gemeentelijke diensten te
Den Haag. In antwoord op de vraag of bepaalde soorten arbeid voor sommige werkers
mogelijk fysiek te zwaar zouden zijn, bleek dat zowel duidelijke als dubieuze
cardiovasculaire afwijkingen bij globaal een-zesde deel en dito respiratoire
afwijkingen bij een-vijfde deel van de onderzochten werden aangetroffen. Ongeveer
50% van de groep had in het geheel géén afwijkingen. Een vermeldenswaardige
conclusie van de auteur is ook nog dat gebruikmaking van speciale
onderzoeksmethodieken relatief weinig extra informatie oplevert in vergelijking tot
het elementaire onderzoek.
Een belangwekkende studie voor medici.
J.J.C. Marlet

De betekenis en de gevolgen van Cannabis-gebruik
Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Sociale Zaken
en Volksgezondheid, 's-Gravenhage, (1969), 82 pp.
Deze brochure bevat de brief dd. 30 augustus 1968 van Staatssecretaris Dr. R.J.H.
Kruisinga aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal alsook een extract van de
bijlagen (die ter inzage van de leden ter griffie werden neergelegd). Voor hen die
Engels kunnen lezen, is deze brochure een goede mogelijkheid zich te oriënteren
omtrent de bekende effecten van Marihuanagebruik en de gevaren daarvan voor de
gezondheid, de veiligheid en het welzijn van de bevolking.
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J.J.C. Marlet

Klaus-Jürgen Mörs
Das Freizeitproblem im Deutschen Erwachsenenstrafvollzug
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1969, 171 pp., DM. 27,-.
Deze 3e aflevering van de ‘Beiträge zur Strafvollzugswissenschaft’ onder redactie
van Th. Würtenberger en H. Müller-Dietz legt weer eens getuigenis af van de
voortvarendheid van eerstgenoemde hoogleraardirecteur van het ‘Institut für
Kriminologie und Strafvollzugskunde’ van de universiteit van Freiburg i. Br. De
onderhavige studie stoelt namelijk op de 22 antwoorden die binnenkwamen op een
door Würtenberger geëntameerde enquête onder leraren verbonden aan
strafgevangenissen. Hoewel tevens gegevens over vrijetijdsbesteding uit jaarverslagen
en uit een voorgaande enquête verwerkt werden, is auteur Mörs zich er goed van
bewust dat de werkelijkheidswaarde van het verkregen beeld zeer betrekkelijk is.
Zijn goed gedocumenteerde uiteenzettingen geven nochtans een inzicht in de
verschillende middelen en mogelijkheden welke in de Duitse gevangenissen
gerealiseerd zijn of zouden kunnen worden op het gebied van de vrijetijdsbesteding
binnen het kader van de strafvoltrekking.
Voor hen die beroepshalve bij het Nederlandse gevangeniswezen betrekken zijn,
is deze studie stellig levenswaard.
J.J.C. Marlet
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Ankum, Dr. L.A. - Prijsinflatie, kostprijsberekening en winstbepaling. - Stenfert
Kroese, Leiden, 1969, 301 pp., f 32,-. Beishuizen, Drs. Jan, en Evert Werkman
- De magere jaren. - Sijthoff, Leiden, 1968, 270 pp., f 10,30.
Heertje, Dr. A. - De kern van de economie 2. - Stenfert Kroese, Leiden, 1969,
162 pp., f 14,50.
Hüfner, Klaus, en Jens Naumann, herausg. - Economics of Education in
Transition, Bildungsökonomie - Eine Zwischenbilanz. - Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1969, 275 pp., DM. 17,50.
Traa, Dr. P.C. van - Geschiedenis van de economie. - De Bussy, Amsterdam,
1969, 198 pp., f 17,50.

H. Deleeck e.a.
Vermogensaanwasdeling en investeringsloon
Een terreinverkenning
S.E.S.O.-studie, Standaard Wetenschappelijke uitgeverij, Antwerpen,
1967, 208 pp.
Dit boek is het resultaat van een studie uitgevoerd door het S.E.S.O. in opdracht van
de Christelijke Centrale van de Houtbewerkers en Bouwvakarbeiders. Het tweede
deel van de titel, ‘een terreinverkenning’, geeft heel goed de inhoud weer van het
boek. Volgens de schrijvers is deze studie ontstaan ‘uit de belangstelling voor
problemen van de inkomens- en vermogensaanwasdeling, maar de vraag of
investeringsloon en vermogensaanwasdeling in dit verband doelmatige hulpmiddelen
zijn wordt uiteindelijk noch bevestigend noch ontkennend beantwoord. Het blijft een
terreinverkenning’ (p. 7). De opzet kan samengevat worden ‘als het invoeren in
België van de problematiek omtrent vermogensaanwasdeling en investeringsloon en
het openen der discussie in de Belgische context’ (p. 7). Zoals het in een
terreinverkenning past, worden na de begripsomschrijvingen (winst en overwinst;
vermogensaanwasdeling en investeringsloon; spaarloon en consumptieloon;
winstdeling; arbeidersactionnariaat) en de verantwoording vanuit de structuur van
de inkomensverdeling en de sociaal-wijsgerige beschouwingen, de verschillende
uitzichten van VAD van nabij bekeken t.w. de economische achtergronden en de
juridische aspecten. Vervolgens is er een bespreking van de toestand in enkele
nabuurlanden: Nederland, West-Duitsland, Frankrijk. Uiteindelijk worden de
toepassingsmogelijkheden en -moeilijkheden op economisch, juridisch en
institutioneel gebied belicht. Voor al degenen die belangstelling hebben voor de
problematiek van inkomens- en vermogensverdeling, is dit boek meer dan het lezen
waard, het geeft immers een rijke inventaris van: begrippen, verantwoordingen,
toepassingsmogelijkheden en -moeilijkheden, voorstellen uit andere landen. Tenslotte
is er nog een geselecteerde literatuuropgave.
A. Vanempten
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Joseph A. Schumpeter
Kapitalisme, socialisme en democratie
Vertaling van Capitalism, Socialism and Democracy, London, 1943, W.
de Haan, Hilversum, Standaard Boekhandel, Antwerpen, 19672, 303 pp.,
f 14,90.
De studentenonlusten van de laatste tijd maken wel duidelijk dat er aan onze
maatschappijstructuur getrokken wordt. Er zijn mensen die zich afvragen waar het
heen gaat. Er zijn andere mensen die al bij voorbaat een antwoord hebben gegeven
op die vraag. Marx bijvoorbeeld. Maar ook Schumpeter, die van de redenering van
Marx niet veel over laat, maar merkwaardig genoeg tot voorspellingen komt die heel
dicht bij die van Marx staan. Schumpeter meent dat het kapitalisme zelf de krachten
levert die het in socialisme zullen transformeren. De student, althans de intellectueel
in het algemeen, zal in dat proces volgens Schumpeter een belangrijke rol spelen.
De student zal de quasi-democratische rechtvaardigheid van het vrije-markt
mechanisme, dat zich naar de eigen wensen van elke marktpartij - zelfs van de student
- richt, waarschijnlijk inderdaad ervaren als ‘runderlappen-socialisme’ (p. 156).
Schumpeter ziet misschien ook heel goed de tragische vergissing van de individuele
(studerende) socialist, die, naief maar begrijpelijk, de komst van het socialisme
beschouwt als synoniem met ‘zijn’ aan de macht komen. ‘Wij’ gaan de zaak
overnemen (p. 174). Schumpeter constateert terecht dat het kapitalisme gedoogt dat
er meer afgestudeerden komen dan economisch verantwoord is (p. 130). Er wacht
de afgestudeerde dus veel onzekerheid en dat is een van de gronden voor zijn sociale
kritiek. De intellectuelen dringen zich binnen in de arbeidersbeweging. Dat is een
volgende stap in de ontwikkeling. Er worden aldus krachten losgemaakt die het
kapitalisme op de duur niet meer de baas kan. Naar de mening
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van Schumpeter kan slechts de socialistische structuur die krachten duurzaam
beteugelen en dit vraagstuk oplossen.
En dan is de hierboven beschreven aanslag op het kapitalisme van intellectuele
zijde er nog slechts een van een hele reeks factoren die het ondermijnen. Niet álle
krachten die het kapitalisme zouden bedreigen, weet Schumpeter op aannemelijke
wijze te brengen, maar dat kan niet wegnemen dat het boek als geheel zeer
belangwekkend is. Het is daarom een genoegen te kunnen constateren dat het zo
goed is vertaald.
J.J. Meltzer

Peter B. Kenen
Internationale economie
(Prisma-Compendia), Utrecht/Antwerpen, 1967, 159 pp..
Populaire uiteenzetting over de internationale economische betrekkingen, toegespitst
op de Verenigde Staten. De lezer kan natuurlijk parallellen trekken met de situatie
in Europa. Zo is het interessant de tamme avonturen van de Canadese dollar die,
zoals in het boek is beschreven van 1950 - 1962 een zwevende wisselkoers heeft
gehad, te vergelijken met het zweven van de Duitse mark in 1969. De fundamenteel
bepaald minder stabiele achtergronden in het geval Duitsland doen de vraag rijzen
of ook de Duitse kwestie op zo weinig spectaculaire wijze (mede dankzij het
evenwichtherstellende optreden van speculanten) tot een goed einde zal komen als
destijds het Canadese geval.
J.J. Meltzer

Drs. B.W. Buenk, Mr. F.C.A. Eenhorst en Mr. C.W. Marks
De Kamers van Koophandel in de praktijk
AE. E. Kluwer, Deventer, 1969, 193 pp., f 17,20.
Kluwer beschikt over de gave steeds weer nieuwe terreinen voor goede uitgaven te
vinden. Behalve misschien de lezenswaardige geschiedenis van de Kamers van
Koophandel in Nederland staat er in dit boek niet veel dat niet al elders is te lezen,
maar zoek het eens bij elkaar. Een korte en goede beschrijving over de bemoeiingen
van de Kamers met handelsregister, handelsnamen, winkelsluiting, uitverkopen,
vestiging, horeca, makelaardij, afbetaling, arbitrage, enz.. Na een duidelijke inleiding
met taak, samenstelling en andere wetenswaardigheden over de Kamers. Het boek
vormt een waardevolle aanvulling op meer algemeen gerichte werken over
handelskennis en zal als zodanig dus van een flinke markt verzekerd zijn. Behalve
een enkele drukfout en een enkele verkeerd gebruikte term heb ik er geen
ongerechtigheden in kunnen vinden.
J.J. Meltzer
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Horst Claus Recktenwald, Herausgeber
Finanztheorie
(Neue Wissenschaftliche Bibliothek), Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin,
1969, 531 pp., DM.26,-.
Bundel met specialistische bijdragen op het gebied van de overheidsfinanciën. Na
een algemene inleiding worden achtereenvolgens belicht de begroting, de
overheidsuitgaven, de staatsschuld en internationale aspecten. In elke categorie is
een aantal recente en soms vertaalde artikelen opgenomen, die dikwijls voor de
gelegenheid nog werden bewerkt. De bijdragen zijn van theoretische aard en liggen
op betrekkelijk hoog niveau. Het is dus een werk voor de fijnproever, die het graag
op de plank zal zetten, verheugd zich een paar tochten naar de bibliotheek te kunnen
besparen.
De revisie van de stukken heeft niet kunnen voorkomen, dat men hier en daar nog
een vraagteken zou willen plaatsen. Zoals bij H. Timm's overigens zeer goede Staat,
Wachstum und Preisniveau, dat een theoretisch model geeft voor een land dat geen
betrekkingen met het buitenland onderhoudt. Timm gaat vervolgens aan de hand van
dat model in het vuur van zijn betoog praten over Westerse industrielanden, die echter
over het algemeen een zeer open en op het buitenland georiënteerde economie hebben.
Wel jammer eigenlijk, want Timm spreekt over dingen die in Nederland op het
moment actueel zijn, zoals de periodieke verlaging van belastingtarieven. In het door
hem geconstrueerde model van een economie is een dergelijke periodieke bijstelling
noodzakelijk in het kader van de inflatiebestrijding. Nederlandse voorstanders van
een bijstelling zouden verheugd zijn als zij over het anti-inflatie argument konden
beschikken, maar helaas is een model slechts een model. Nog spijtiger is dat bij de
39 overigens goed geselecteerde artikelen een Nederlandse auteur ontbreekt en ook
in de inleidende en historische artikelen weinig recht wordt gedaan aan Nederlandse
bijdragen aan de ontwikkeling van dit deel van de economische theorie.
J.J. Meltzer
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Armin Tuulse
Romansk Konst i Norden
Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1968, 168 pp., 118 ill in de tekst, 256
pl., 4 klpl.
Dit nieuwe boek over de romaanse kunst in Scandinavië past in de serie monografieën
die een aantal Europese uitgeverijen samen op touw hebben gezet en gewijd zijn aan
een bepaalde stijl in een bepaald land zoals bijvoorbeeld de gotiek in Frankrijk of
hier de romaanse kunst in het Noorden. Enkele toppunten van de kunst zijn bekend,
maar het geheel werd tot nog toe weinig systematisch onderzocht. Vroeger hebben
we het boek van Kusch Alte Kunst in Skandinavien gesignaleerd. Nu verscheen,
ongeveer terzelfdertijd met het boek van Tuulse, L'Art Scandinave in de serie La
Nuit des Temps. De illustratie in het tweedelige Franse boek is schitterend in
vergelijking met de overigens verzorgde illustratie van het Zweedse, maar dit laatste
heeft op het Franse voor de systematische voorstelling van zijn inleiding, die
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achtereenvolgens de architectuur, de sculptuur en de schilderkunst behandelt. Buiten
de illustraties in de tekst, geven de platen een goed overzicht van wat in Scandinavië
aan romaanse kunst is bewaard.
G. Bekaert

Dirk Christiaens
Tuin van huid
Manteau, Brussel-Den Haag, 1969, 38 pp., BF. 135.
Tuin van huid is een allegorie in verzen om Jeroen Bosch te eren. Interpretatoren
van de schilderijen van Bosch, o.m. prof. D. Bax, hebben gewezen op de grote
belangstelling die de ‘duivelse’ schilder had voor de Nederlandse taal waarvan hij
spreekwoorden, gezegden, woordspelingen en symbolische betekenissen in de eigen
schildertaal uitgedrukt heeft. Dirk Christiaens nu is de omgekeerde weg gegaan:
vanuit het kijken naar doeken als De tuin der lusten, De verzoeking van de H.
Antonius, Laatste Oordeel heeft hij de picturale wereld van Bosch - een
hallucinatorische en apocalyptische wereld - gestalte gegeven in het woord van de
dichter. De gedichten hebben taferelen uit de genoemde schilderijen tot inspiratiebron.
Volgende citaten illustreren duidelijk de voorkeur van de dichter voor de alliteratie,
de associatieve woordverbinding en het klankrijke woord: ‘Een kever aan het spit
geregen / Rilt in een schild vol zilverwit’ (p. 14) en ‘De gehurkte uil over het water
/ Staart naar dit wit mensenpaar / Schuilend in een buil van licht’ (p. 17). Bij de
evocatie van Bosch' huiveringwekkende visioenen van dood, hel en verdoeming
interpoleert de dichter soms eigentijdse gebeurtenissen (‘Veroordeelden vormen een
rij / Voor een stortbad van gas’, p. 11) of allusies op het werk van jongere Vlaamse
schrijvers. Tuin van huid heeft veel gemeen met de emblemata-poëzie - verzen bij
een afbeelding - daarom zouden m.i. enkele goede reprodukties van Jeroen Bosch
een welgekomen aanvulling zijn bij deze gedichten, die de wereldvisie verklanken
die door Bosch in vormen en kleuren uitgedrukt is.
J. Gerits
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Th. Oegema van der Wal
Van en over Jac. van Hattum
Manteau, Brussel-Den Haag, 1969, 143 pp., BF. 125.
De thans bijna zeventigjarige Jac. van Hattum, zoon uit een Fries tuinbouwersgezin,
wordt met G. den Brabander en Ed. Hoornik wel eens verenigd tot de ‘Amsterdamse
Shool’. Samen hebben zij inderdaad in 1938, 1941 en 1960 een bloemlezing gedichten
gepubliceerd onder de titel Drie op één Perron en kunnen zij gerekend worden tot
de anecdotisch-cynische dichters. Naast zijn poëzie - een poëzie van het gewone
woord voor de gewone man - geraakte Van Hattum bekend als auteur van
sprookjesachtige, vaak surrealistische kortverhalen. Hij betitelde zihzelf eens als de
Nederlandse anders-dan-Andersen. En in deze uitspraak over zichzelf steekt meer
dan bescheidenheid t.o.v. de grote sprookjesverteller; van Hattum heeft er ook de
kern van zijn grootste leed in uitgedrukt. Hij is anders dan de anderen, een
homoseksueel. Th. Oegema van der Wal, psycholoog en auteur van deze
levensbeschrijving, heeft geen beroep gedaan op het uitgebreide jargon van de
psychologie om de persoon van de onderwijzer-dichter van Hattum te doorgronden.
Uit de keuze van gedichten en prozafragmenten komt haast vanzelf het weezen van
de dichter naar voren: sarcasme uit misnoegen met zichzelf en de wereld en een
fundamentele eenzaamheid. ‘De zwarte panter van de eenzaamheid houdt op mijn
komst zich tot de sprong bereid,
het vlees dat lokt is weer mijn eigen vlees, de vrees die moordt is weer mijn eigen
vrees’ (p. 126).
Een bibliografie van Van Hattums gehele werk besluit dit boek, dat tegelijk
biografie en bloemlezing is.
J. Gerits

Eugène van Itterbeek
Tekens van leven Beschouwingen over het schrijverschap
Beschouwingen over het schrijverschap
Manteau, Brussel-Den Haag, 1969, 160 pp., BF 195.
Van Itterbeek vat zijn eigen literaire arbeid op als een actief en creatief meeschrijven
van het oeuvre van de dichter, romanschrijver of filosoof. Voor hem bestaat de kritiek
erin ‘de betekenis van elk nieuw boek uit te drukken binnen de context van een steeds
evoluerende bestaanservaring’ (p. 54) en ‘Lezer en kunstwerk lijken zich wel
tegenover elkaar te gedragen als twee liefdepartners: het is een uitputtend omgaan
met elkaar, een verliefdheid op het onzegbare van het eigen bestaan’ (p. 11). Hoewel
de literatuur als voortdurende hernieuwde poging om het menselijk bestaan te duiden
en klaar te komen met de problemen van het lijden, de dood, de tijd, het geluk, de
beschaving, enz., beoefend kan worden in de zin van het Sartriaans engagement, van
het protest à la Genêt of van de ‘nouveau roman’, toch blijkt de bezinning over het
bestaan en over de act van het schrijven zelf een gemeenschappelijk kenmerk te zijn
van de hedendaagse literatuur. Tot deze conclusie voert de lectuur van de vijf essays,
samengebracht onder de titel ‘Belijdenis en Bezinning’. In ‘Tijd- of lotgenoten?’
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ontleedt Van Itterbeek het werk van Julien Green, André Malraux, Jean Cayrol,
Georges Perec en Le Clézio en beoordeelt het existentieel-esthetisch. Hij vestigt
hierbij vooral de aandacht op de crisis van de vorm als symptoom van de tijdsgeest
waarin wij leven. Als voornaamste componenten van deze tijdgeest geeft hij aan: de
groeiende welvaart die de vrijheid van de mens meer en meer bedreigt, een steeds
maar afnemend gevoel van zekerheid in deze wereld, de angst van de mens voor zijn
verantwoordelijkheid en een niet aflatend zoeken naar geluk. De essays van Van
Itterbeek brengen de lezer tot bezinning, bekeren hem terug tot de literatuur, nodigen
hem uit tot het avontuur van het boek en dat op een eminente en overtuigende wijze.
J. Gerits

Walter van den Broeck
Lang weekend
Manteau, Brussel-Den Haag, 1968, 301 pp., BF. 250.
In ‘De 5de meridiaan’ onder redactionele leiding van J. Weverbergh, worden van
Noord- en Zuidnederlandse auteurs werken gepubliceerd met een experimenteel
karakter onder de slagzin: voor lezers van vandaag die in termen van en voor morgen
durven denken. In deze reeks wordt Lang weekend gelanceerd. De held van het
verhaal is de kantoorbediende Hector de Waegenmaeckere die drie dagen vrij heeft
en deze wil gebruiken om fantastische dingen te beleven waarmee hij dan kan
opscheppen tegen de mensen op kantoor, wier horizon beperkt is tot Van Looy en
Merckx en het decolleté van de
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secretaresse. De leden van het gezin de Waegenmaeckere draaien 300 blz. rond in
de cirkel van hun tot stereotiepe woorden en gebaren gestolde bekrompenheid en
verveling. Ook de culturele wereld waarmee Hector in een artiestenkroeg kennis
maakt, blinkt uit door onbenulligheid en banaliteit. In de armen en het bed van
Brigitte, de vrouw van volksvertegenwoordiger Kwallob, komt Hector vrij vlug tot
de nuchtere constatatie dat hij door haar alleen maar geconsumeerd wordt. De auteur
is er zich terdege van bewust dat de werkelijkheid van het boek niet de werkelijkheid
van alledag is. Zonder overgang verglijdt de realistische observatie dan ook in haast
surrealistische projecties en maakt Hector zonder moeite overstapjes van zijn kleine
bediendenwereld naar zijn roze droomwereld. En de auteur kijkt geamuseerd naar
deze metamorfose die hij al schrijvend tot stand brengt. Als hij op p. 281 zichzelf
laat zeggen: Schrijven is nutteloos. Ik bedoel: het is nutteloos omdat een boek nooit
gelezen wordt zoals het hoort. Je vlecht een mand en iedereen probeert er water in
te vervoeren. Je schrijft een plezierig boek en iedereen huilt, dan klinkt dit als een
waarschuwing voor de lezer. Lang weekend heeft het niet alleen over de belevenissen
van Hector, maar ook over de zin van het met het schrijven bezigzijn.
J. Gerits

Peter Andriesse
Verboden te jodelen!
Maniteau, Brussel, 1969, 109 pp., BF. 125.
De eerste drie verhalen van deze bundel zijn geënt op een thematiek die door Wolkers
reeds in het lang en het breed uitgeschreven werd: hoe de puber het volwassen bestaan
ontdekt als een vervreemdend, seksueel-agressief en tegelijk gekooid bestaan. De
uitzichtloosheid ervan wordt haast op de wijze van een parabel gedemonstreerd in
de figuur van de schoenmaker met de horrelvoet uit ‘Van Rossums Troost’ en
surrealistisch geëvoceerd in ‘Onbedachtzaamheid’ dat eindigt als volgt: ‘In zijn hoofd
hangt een witte mist die steeds dikker wordt en ook al tracht hij deze mist moedwillig
binnen te dringen op zoek naar nog een enkele gedachte, dan stoot hij slechts op een
nog dikkere mist’ (p. 54). Origineler en even knap zijn de vijf overige verhalen waarin
Peter Andriesse een (de?) mens confronteert met zichzelf (‘De reuzenteleskoop’),
met het gemassificeerd bestaan in een door computers gedicteerde wereld van
geslachts- en hersenloze mensen (‘Verboden te jodelen!’ en ‘Termieten’) of
sarcastisch-pessimistisch het teloorgaan van de vrijheid beschrijft (‘De aap Irk’ en
‘De verzameling’). Als de vrijheid verdwijnt, verdwijnt meteen de menselijkheid en
wordt de afstand tussen de apen van Artis en de bezoekers van Artis bedenkelijk
klein, ja zelfs onbestaande.
J. Gerits

Ward Ruyslinck
De Karakoliërs
Manteau, Brussel-Den Haag, 1969, 173 pp., BF. 195.
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Het jongste werk van Ward Ruyslinck is een satire, doorzichtig en in de toon van
het divertimento geschreven. De zwarte president Goem van een onbeduidend kleine
republiek, Sukadië genoemd, brengt een officieel vijfdaags bezoek aan het land van
de Karakoliërs, d.i. aan ons land. Hoofdbrokken uit het programma zijn het bezoek
aan een instelling van zenuwzieke meisjes, de dierentuin, blok C van een gevangenis
waar het culturele schuim, kunstenaars en studenten, zijn ondergebracht, een
kartuizerklooster en de nationale wapenfabriek R. Stal & Killer. Een scharrelpartijtje
tussen kabinetchef Soubras en zijn secretaresse geeft Ruyslinck de gelegenheid om
peper en zout te strooien op het gerecht van grieven en afgetakelde burgerwaarden
dat de lezer aangeboden wordt. Toch is die Soubras de figuur met het meeste
ruggegraat in het boek. Misschien wel omdat hij, zoals Ruyslinck, van zichzelf kan
zeggen: ‘Ik had pedagoog moeten worden of sprookjesschrijver; ik ben eigenlijk een
idealist, een gekneusde idealist’ (p. 58). Met kneuzingen alleen wordt geen grote
literatuur geschreven, wel een boek dat men leest zoals men het familiealbum bekijkt:
personen en situaties worden dadelijk herkend, slechts af en toe ontdekt men tevoren
nog nooit waargenomen details.
J. Gerits

C.J. Ooms-Vinckers
Ik heb de slavenklok geluid
Rivière & Voorhoeve, Zwolle, 1969, 217 pp., f 11,90.
Evenals de andere boeken van schrijfster een sociaal sterk bewogen roman, ditmaal
over een Oostduitse jongen die geconfronteerd wordt met de problemen van
Zuid-Afrika.
R.S.
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Theater
Annuaire saison 1967-1968. Théatre. Ballet. Télévision. - Centre d'études
théatrales de Louvain, 176 pp., geïll..
Arnott, Peter - The theatres of Japan. - Macmillan, London, 1969, 319 pp.,
geïll., 90/-.
Beerbohm, Max - More theatres. 1898-1903. - Rupert Hart-Davis, London,
1969, 624 pp., 90/-.
Brown, John Russell - Shakespeares plays in performance. - Penguin books,
Harmondsworth, 1969, 266 pp., geïll., 8/-.
Calarco, N. Joseph - Tragic being. Apollo and Dionysus in western drama. University of Minnesota press, Mineapolis, 1969, 202 pp., $ 6,00.
Dom, Knut - Die Erlösungsthematik bei Eugène O'Neill. - Carl Winter,
Heidelberg, 1968, 136 pp., DM. 22.
Häberle, Erwin - Das szenische Werk Thornton Wilders. - Carl Winter,
Heidelberg, 1968, 150 pp., DM. 21.
Kaiser, Gerhard (Hrsg), - Die Dramen des Andreas Gryphius. - Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 385 pp., DM. 39.
Lawrence, William W. - Shakespeare's problem comedies. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1969, 222 pp., 6/-.
Melchinger, Christa - Illusion und Wirklichkeit im dramatischen Werk Arthur
Schnitzlers. - Carl Winter, Heidelberg, 1969, 138 pp., DM. 18.
Pickerodt, Gerhart - Hoffmannsthals Dramen. Kritik ihres historischen Gehalts.
- Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 283 pp., DM. 34.
Quennell, Peter - Shakespeare. The poet and his background. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1969, 365 pp., geïll., 10/-.
Segal, Erich - Roman laughter. The comedy of Plautus. - Harvard University
Press, Boston, 1968, 229 pp., $ 6,95.
Steinmetz, Horst - Die Trilogie. Entstehung und Struktur einer Grossform des
deutschen Dramas nach 1800. - Carl Winter, Heidelberg, 1968, 192 pp., DM.
24.
Wilson, John Harold - A preface to restoration drama. - Harvard University
Press, Boston, 1968, 208 pp., $6,00.

Benno von Wiese
Karl Immermann. Sein Werk und sein Leben
Verlag Gehlen, Bad Homburg v.d. H., 1969, 357 pp., DM. 28,-.
Van K. Immermann (1796-1840) is totnogtoe te eenzijdig zijn rol belicht als intendant
van het Düsseldorfer Schauspielhaus en zijn moeizame verhouding tot de ongelukkige
alcoholicus C.D. Grabbe. S. redt nu ook Immermanns eigen produktie en kent hem
een functie toe in het eigentijdse literaire denken, zonder hem meteen te verheffen
tot een der echt onrechtvaardig vergeten eenzame groten. Lyrisch en dramatisch een
uitgesproken epigoon, wordt hij hier gerehabiliteerd als epicus en literair criticus.
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Als criticus spreekt hij zich uit over de meest uiteenlopende historische aspecten,
maar de basis blijft veeleer een sociaal-maatschappelijk bewustzijn dat het voorbije
feodalisme met enige weemoed betreurt maar hard onderweg is naar een zinvolle
transpositie van de taaie burgerlijkheid. Als epicus, met de grote cyclische romans
Die Epigonen (1836) en Münchhausen (1839) en een groot aantal memoireberichten,
demonstreert Immermann een uitgesproken satirisch talent met facetten die S. als
razend-actueel tracht te redden: het thema van het ‘Narrentheater der Welt’ maar
dieper toch dat van de fundamentele tegenspraak tussen zijn en voorkomen van de
mens in de wereld. S. weet uitmuntend de tijdsdiagnostische talenten van Immermann
aan te tonen en promoveert hem bijgevolg, zoniet tot een miskend genie, dan beslist
tot een ambitieus en lucied peiler van zijn tijd en psyche, wat hem ook voor vandaag
boeiend maakt.
C. Tindemans

Werner Hecht
Materialien zu Bertolt Brechts ‘Die Mutter’
Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 199 pp., DM 3,-.
In de nu al uitzonderlijke serie, die studiemateriaal i.v.m. tekstgeschiedenis en
interpretatie-evolutie van Brechts afzonderlijke werken aanbiedt, is dit keer de
bewerking van M. Gorki's roman Die Mutter aan de beurt, bijgevolg een sterk
propagandistische tekst, behorend tot de ‘Lehrstücke’-periode en zonder grote
theatergeschiedenis. De samenstelling gebeurt volgens het chronologische procédé:
de opvoering te Berlijn in 1932 met de aansluitende Brechtcommentaar
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van 1932 en 1936, de opvoering te New York in 1935, te Oost-Berlijn in 1951 met
de daarop gebaseerde kopieën. Deze documentatie is zonder twijfel een vruchtbaar
begin voor een filologisch-accurate uitgave die eens toch komen moet. Een aanhangsel
brengt de opvoeringsstatistiekjes, maar de waarde daarvan is zeer te betwijfelen, als
je bedenkt dat b.v. ook de opvoering in het Fakkeltheater te Antwerpen (februari
1963) wordt vermeld. Die uitvoering heb ik meegemaakt....
C. Tindemans

Chester Clayton Long
The Role of Nemesis in the Structure of Selected Plays by Eugene O'Neill
Mouton, Den Haag, 1968, 231 pp., f 28,-.
Ulrich Halfmann
‘Unreal Realism’ O'Neills dramatisches Werk im Spiegel seiner szenischen
Kunst
Francke, Bern, 1969, 191 pp.
Hoe het beginsel van de rechtvaardigheid, al dan niet geïncorporeerd in het menselijk
handelen, structureel is uitgewerkt in een aantal drama's van O'Neills oeuvre, is Longs
begin- en eindpunt. Want verder dan het ontwerpen, analyseren en methodologiseren
van zijn werkthema reikt de interesse echt niet. Het is een bijzonder taai voorbeeld
van zich zelfstandigmakende methode waarbij de behandelde auteur volkomen
bijkomstig wordt en meteen ook de ontwikkeling zichzelf buiten spel plaatst. Dit
mechanisme wordt in werking gezet door het vooropschuiven van een serie
analysepunten: lex talionis (intermenselijke gerechtigheid, vertrekkend uit en dus
ook slaand op de individuele aanleg), de maatschappelijke wetten (essentieel
retributief t.o. de distributieve lex talionis), de goddelijke voorschriften (uiteraard
altijd finaal optredend) en de tragische gerechtigheid als een louter esthetisch
fenomeen, resultaat en dus volkomen produkt van het mimesis-principe. Het blijft
allemaal ongenuanceerd abstract en gedepersonaliseerd, zonder contact met zowel
dramatiek als theater.
Dit contact is integendeel vertrekpunt en resultaat bij Halfmann. S. tracht uit te
maken in welke zin de regieaanduidingen in het oeuvre van O'Neill aansluiten bij de
dramatische visie, wat en hoe er gesuggereerd wordt dat de theatrale realisatie
rechtstreekse versterking moet betekenen van het fundamenteel dramatische plan.
Ontleding van decor (gesplitst in binnenen buitenruimte, met zin voor
realiteitssuggestie en symboolsublimering), geluid (natuurlijk en
muzikaal-instrumentaal) en licht (natuursuggestie en effecten) leidt hem tot een
conclusie waarin de nadruk wordt gelegd op O'Neills wil om het woordaspect te
minimaliseren als enig medium tot dramatische communicatie en bijgevolg op zijn
tendens om een symbolisch-bovenrealistisch (niet surrealistisch) drama te ontwerpen.
C. Tindemans
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Marianne Mercier-Campiche
Le Théâtre de Claudel ou la puissance du grief et de la passion
Jean-Jacques Pauvert, Paris, 1968, 275 pp., FF. 28,50.
Van L'Endormie (1886) tot Le Soulier de satin (1919-'24) reikt dit onderzoek van
het dramatische oeuvre van P. Claudel volgens de beproefde methode van strikte
tekstanalyse. S. wil in de eerste plaats de constanten en de evolutie in Claudels
thematiek duidelijker aantonen; dat impliceert dat ze de nogal sterk verschillende
versies tegen elkaar afweegt en daarbij tot verrassende resultaten komt. Centraal
staat de klemtoon op het autobiografische element. Dit uitgangspunt was al uit andere
analyses bekend (S. ruimt onderweg enkele van de meest vertrouwde Claudel-kenners,
b.v. J. Madaule, onelegant uit de weg), maar in dit boek staan voor het eerst zo
duidelijk de opeenvolgende etappes van Claudels moeizame groei geëtaleerd: het
jeugdsyndroom van een onharmonisch gezin met zijn zuster Camille als beheersende
factor, de traumata van sex en kuisheid, de boeman van de stad en het onderwijs, de
bekeringscrises, het overspel met Ysé, het militante christendom. S. gaat lang niet
op in bewondering voor haar object; de episodes omheen Ysé worden bepaald kritisch
verwerkt en het uiteindelijke geloofsaspect van Claudel wordt geanalyseerd als een
usurpatie van Evangelie en christelijke ethiek. Zodat S. aan het einde kan waarmaken
(textueel zowel als ideëel) wat voortdurend gesuggereerd werd: de waarschijnlijke
invloed van Nietzsche. Een grondig bezwaar moet de vaststelling toch blijven dat
op nagenoeg geen enkele plaats het intrinsiekdramatische, laat staan het theatrale
aspect van dit oeuvre wordt aangeraakt. Hoe boeiend en overtuigend haar argumentatie
intern ook mag uitvallen, structureel en formeel laat ze daardoor een facet onvermeld
dat medeverantwoordelijk moet geacht voor de thematische uitwerking.
C. Tindemans
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Film
Gish, Lilian - Lilian Gish. The movies, Mr. Griffith and me. - W.H. Allen,
London, 1969, 388 pp., geïll., 50/-.

John Gregory Dunne
The Studio
Farrar, Straus & Giroux, New York, 1969, 255 pp., $ 5,95.
Bij mijn weten werd nog nooit een zo volledig beeld geschetst van de werking van
een film-produktiemaatschappij. Hoe de 20th Century Fox het overdonderende succes
van The Sound of Music in de daaropvolgende jaren tracht te hernieuwen; hoe
verschillende road-shows (Star en Dr Doolittle) afgewerkt worden en hoe de promotie
ervan gebeurt; hoe de nieuwe produkten (The Boston Strangler en Hello, Dolly)
ontworpen worden; hoe de verschillende andere films (een 24-tal per jaar, waarvan
S. slechts een paar volgt in hun verschillende stadia) gesuperviseerd worden; hoe de
televisie-produktie behartigd wordt; hoe tenslotte, deze hele zaak drijft op de familie
Zanuck: J.G. Dunne doet het allemaal op een scherpe en briljante journalistieke wijze
uit de doeken, in korte, soms moordende paragraafjes. Een nuttig document voor
wie iets wil begrijpen van Hollywood in de jaren zestig.
E. De Kuyper

Robert Hamilton Ball
Shakespeare on Silent Film
Allen and Unwin, London, 1968, 403 pp., geïll., 63/-.
Dit een ‘geschiedenis van Shakespeare in de stomme filmperiode’ noemen is
schromelijk overdreven, omdat S. nergens bekommerd schijnt te zijn om de
Shakespeare-films in te passen in de cinematografische produktie uit die jaren.
Nergens ook wordt nagegaan in hoeverre Shakespeare-verfilmingen uit die periode
gelijkenissen of verschillen vertoonden met andere literaire transposities; waarom
men reeds zo vroeg met dergelijke verfilmingen bezig was, in hoeverre ze verschilden
van de overige films uit die tijd, enz.... Dit is misschien te veel gevraagd van een
auteur die vooral bekommerd is om de (eng)dramaturgische aspecten, en wat dit
betreft, een indrukwekkende som aan gegevens en materiaal heeft samengebracht.
Ball vergelijkt uitvoerig (daar waar hij kan met filmscripts in extenso!) de plots uit
de films met de originele intrige van Shakespeare; hij laat geen gelegenheid
voorbijgaan om te signaleren welk personage, welk piot-onderdeel, gewijzigd of
weggelaten werd. Maar nog eens, waarom dit gebeurde, en of het misschien iets te
maken heeft met cinematografie wordt niet gesuggereerd, laat staan, uitgewerkt.
Maar ook in zijn beperkt opzet is het werk van professor Ball indrukwekkend, en
kan met nut geraadpleegd worden voor wie zich verder zou willen specialiseren op
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de studie van Shakespeare in de film. Een tweede deel, dat de verfilming van
Shakespeare in de geluidsfilm onderzoekt, wordt aangekondigd.
E. De Kuyper

Richard Schickel
Walt Disney
Weidenfeld and Nicholson, London, 1968, 384 pp., 45/-.
De verhouding Disney - de intellectuelen ligt volgens S. ‘in a great tradition of mutual
misunderstanding’ (p. 281). Ook dit boek is niet vrij te pleiten van een zekere
dubbelzinnigheid, maar met dit verschil dan dat Schickel zijn haat-liefde-relatie t.o.v.
het fenomeen Disney nergens verdoezelt. Hij komt vol bewondering uit voor de
leider van de indrukwekkende ‘mouse-factory’ (p. 360), het type van de kapitalistische
business-man. ‘Walt Disney's greatest creation was Walt Disney’ (p. 44) en S.'s
grondige analyse van de groei en uitbouw van deze zaak maakt dit op schitterende
en enigszins angstaanjagende wijze duidelijk. De angst (die bij S. soms de vorm
aanneemt van een vrij bitsige toon t.o.v. een man die, uiteraard, weinig sympathie
afdwingt) spruit voort uit een soort fatalistisch besef dat ‘niemand aan het fenomeen
Disney kan ontsnappen’: ‘If you have a child you cannot escape a Disney character
or story even if you loathe it. And if you happen to like, you cannot guide or
participate in your child's discovery of it's charms. The machine's voice is so pervasive
and persuasive that it forces first the child, then the parents to pay it heed, and money’
(p. 18). De laatste jaren van zijn leven groeide Disney's invloed nog sterker uit op
andere gebieden, met Disneyland en zijn urbanistieke projecten voor een
‘Disneyworld’ in Florida en een ‘Mineral King Winter Recreation Area’ in California.
De Verenigde Staten van Amerika waren goed op weg om de Verenigde Staten van
Dis-
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ney te worden. Nu de man overleden is (1966), is zijn fascinerende aanwezigheid zeer eigenaardig genoeg in het publieke domein gebaseerd op een alomtegenwoordige
afwezigheid - slechts gedeeltelijk getaand. Bewijs hiervan was het feit dat S. niet
kon rekenen op de medewerking van de maatschappij die Disney's naam draagt (wat
b.v. de afwezigheid van fotografisch materiaal moet verklaren) en die de legende
vanzelfsprekend blijft exploiteren. Deze - en nog andere - feiten maken een
genuanceerde kritische approach uiteraard nog steeds moeilijk. Bij het lezen van
Schickels werk beseft men pas ten volle hoé moeilijk.
Er zullen nog vele jaren moeten voorbijgaan eer men deze eigenaardige brok
‘Americana’ volledig zal kunnen exploreren en, uiteindelijk, terecht zal kunnen
komen bij een filmisch oeuvre dat uit zijn tijd geheven, ontdaan van de fatalistische
fascinatiemechanismen waaraan het gebonden was, ineens open zal bloeien en een
bijzonder kleurrijk en waardevol getuigenis afleggen over veertig jaar
filmgeschiedenis, veertig jaar Amerikaanse geschiedenis en veertig jaren uit de
geschiedenis van het kapitalisme. Een kleurrijker prentenboek over deze periode lijkt
er niet te bestaan: dit is nu alvast te voorspellen.
E. De Kuyper

François Poulle
Renoir 1938
Ou Jean Renoir pour rien?
Enquête sur un cinéaste.
Editions du Cerf, Paris, 1969, 169 pp., geïll.
De contradicties in Renoirs cinematografische carrière heeft men altijd trachten te
verdoezelen of te verklaren door zijn gul temperament. Tot een feitelijke uiteenzetting
is het bij mijn weten, nooit gekomen. Dat is wat F. Poulle tracht te doen: de bizarre
wendingen in de vooroorlogse periode analyseren en er een uitleg voor vinden. Zijn
opzet is boeiend, en beloftevol in de inleidende pagina's. Maar bij de behandeling
worden deze hoopvolle verwachtingen weggespoeld door vage uiteenzettingen en
uitweidingen. Waar blijft de interesse die S. beweert te hebben voor ‘les hommes
publics qui s'engagent par rapport à une société?’ Waar blijft het aangekondigde
onderzoek over een man in zijn tijd? Te weinig feitenmateriaal wordt gebruikt, te
veel (soms boeiende) persoonlijke interpretaties. Zo kan men lezenswaardige
bladzijden vinden over het realisme bij Renoir, Zola, Flaubert en Balzac, over Renoirs
erotiek en andere neventhemata die naar gelang S.'s inspiratie aangesneden worden.
Maar het basisthema wordt daarmee niet bevredigend ontwikkeld.
E. De Kuyper

Noël Simsolo
Le Monde de Jerry Lewis
Editions du Cerf, Paris, 1969, 156 pp., geïll.
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De films van acteur-regisseur Jerry Lewis behoren tot de merkwaardigste voorbeelden
van moderne cinema, en dit onder het mom van zuiver Hollywood-seriewerk. 't Is
die wezenlijk dubbelzinnige verschijningsvorm die waarschijnlijk ook de kern
uitmaakt van hun belangrijkheid en een rijk werkterrein biedt voor film-analisten.
S. ziet in de acht films die tot nog toe door Lewis zelf gerealiseerd zijn, de
zelfverwezenlijking van een persoon via de kronkelwegen van de komische
maskerade. Deze thesis, vrij eng gedistilleerd uit het achttal films, zou heel wat meer
aan overtuigingskracht winnen als de auteur in staat was geweest het personage te
situeren als cinematografisch fenomeen in de Hollywoodse context. Nu is dit essay
nogal schematisch gebleven.
E. De Kuyper

Alexander Kluge
Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos
Die Unglaübige
Projekt Z
Sprüche der Leni Pieckert
Piper Verlag, München, 1968, 146 pp., DM. 5,-.
Alvorens het filmdraaiboek van een film klaarligt kan deze literaire stof heel wat
stadia doorlopen. Bij een cineast zoals A. Kluge, tevens romancier, is het
vanzelfsprekend dat deze stadia verschillende ‘literaire’ vormen hebben aangenomen.
In het geval van Die Artisten.... zijn dat spreuken en notities door de heldin
opgeschreven; losse, genummerde fictie-flarden die een overkoepelende titel (Projekt
Z) hebben meegekregen; een soort ontwerp voor een proeffilm, Die Unglaübige. Het
volledige draaiboek rondt het geheel af. Jammer genoeg heeft men (de uitgever? de
auteur?) het niet nodig geacht al deze brokstukken chronologisch of anders te
verbinden, wat meteen ook het interessante aspect van de opzet (een creatief proces
ter lezing geven) erg relativeert.
E. De Kuyper

Streven. Jaargang 23

222

Kunst en architectuur
Claessens, Bob en Jeanne Rousseau Onze Brueghel. - Mercatorfonds,
Antwerpen, 1969, 233 pp., geïll., BF. 1.950.
Kulturzentrum Villa Hügel. - Aurel Bongers Verlag, Recklinghausen, 1969, 30
pp., DM. 2,50.
Kunst als Spiel. Spiel als Kunst. - Aurel Bongers Verlag, Recklinghausen, 1969,
154 pp., DM. 15,-.
Vermeersch, Valentin - Brugge's kunstbezit. Vijftig kunsthistorische opstellen.
1. - Desclee De Brouwer, Brugge, 1969, 242 pp., geïll., BF. 440.

Kunst in beeld
Carel J. du Ry van Beest Holle
De volken van het oude Oosten
264 pp., 288 reprod. waarvan vele in kleur.
Albert Schug
De twintigste eeuw
264 pp., 260 reprod. waarvan vele in kleur.
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1969, BF. 390, luxe-edit. BF. 475.
Aansluitend bij onze bespreking van vorige delen (febr. 1969, aug.-sept. en febr.
1968), kunnen we ook de presentatie van de kunst van het oude oosten en van de
twintigste eeuw, binnen de normen van de serie, aanbevelen. Het gaat om een nieuwe
opvatting van het boek, waarin beeld en tekst tot een eenheid vervloeien, een soort
beeldverhaal waarin niet langer van een illustratie van de tekst of van een commentaar
bij de illustratie gesproken kan worden. Die eenheid lukt niet altijd even voortreffelijk.
In het deel over het oude oosten hebben tekst en beeld een zekere onafhankelijkheid
ten overstaan van elkaar en wordt het parallellisme tussen beide door uitvoerige
legenden bij de platen verduidelijkt. Intussen vormt dit deel met zijn keuzze van
reprodukties, zijn kaarten, zijn tabellen, zijn bibliografie een uitstekende inleiding
op het complexe geheel van de oude kunst in het Oosten. Ook met het deel over de
kunst in de twintigste eeuw kan men gelukkig zijn, al is men dan wel geneigd bepaalde
accenten, vooral dan op de Duitse kunst, een beetje te relativeren, en andere
belangrijkere facetten zoals het surrealisme en dadaïsme een grotere plaats in het
overzicht te gunnen. Het is verdienstelijk, de architectuur binnen het kader van de
moderne kunst te situeren, maar deze integratie heeft als gevolg een vertekening van
de architectuur die bijna tot een zuiver figuratieve aangelegenheid wordt herleid.
Maar in zijn geheel genomen vervult ook dit deel zijn rol als inleiding en eerste
oriëntatie in de kunst van de twintigste eeuw.
G. Bekaert
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H. Waterschoot
Van Carraramarmer tot oud ijzer, de beeldhouwkunst van 1900 tot heden
Van In, Lier, 1968, geïll., 80 pp., BF. 98.
Dit boekje is een poging om een breder publiek wegwijs te maken in de doolhof van
de moderne beeldhouwkunst. Een aantal hoofdwegen worden aangeduid. Deze lopen
langs kubisme, expressionisme en andere reeds bekende -ismen, over de abstracte
kunst, zelfs tot aan de Pop-art. Het wordt allemaal wel wat veel om het in een zo
bondig bestek te behandelen. De schrijver gidst ons rustig van kruispunt tot kruispunt,
presenteert onderweg op regelmatige afstanden suggestieve illustraties, goochelt bij
het uitleggen wellicht wat te vaak met het onderscheid inhoud-vorm (waarover
sommige filosofen of kunstenaars misschien zullen struikelen), maar in zijn
bescheiden opzet slaagt hij zeker in zoverre dat de vroeger onthutste beeldenbekijker
zich nu in het grillige gebied van de zo pluriforme moderne sculptuur wat beter kan
oriënteren.
A. Van Laere

Erich Lessing
Het verhaal van Noach
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1968, 119 pp., geïll.
De fotograaf Erich Lessing heeft een specialiteit: de grote verhalen en bepaald de
grote reisverhalen van de mensheid in foto's van landschappen en kunstwerken
navertellen. De Odyssee heeft hij op een prachtige wijze in beelden vertaald. Nu
brengt hij, in een minder omvangrijk boek, het verhaal van Noach. In dit verhaal
wendt hij uitsluitend kunstwerken aan: middeleeuwse mozaieken, glasramen, beelden,
miniaturen. Deze kunstwerken brengt hij door de juiste keuze van een detail tot leven
en leert ze vaak op een nieuwe wijze zien. De reprodukties zijn begeleid door de
tekst uit de Bijbel. Achterin het boek wordt het verhaal in de geschiedenis gesitueerd
en de illustraties van een bondig kunsthistorisch commentaar voorzien.
G. Bekaert
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DuMont's grosser Kunstkalender 1970
12 klpl., form. 44,5 × 48 cm., DM 17.80
DuMont: Art '70
12 klpl., form. 45,5 × 64 cm., DM 24.
DuMont's grosser Kunstkalender is sinds lang een bekend begrip voor verzamelaars
van onberispelijke reprodukties. Zoals gewoonte, brengt ook de ‘grosse Kalender’
voor 1970 in hoofdzaak reprodukties van moderne schilderijen (9 op 12 dateren van
deze eeuw) die tot de klassieke meesterwerken van onze tijd gerekend mogen worden.
Merkwaardiger is echter een nieuwigheid in het DuMont kalenderfonds: Art '70 met
werk van kunstenaars die momenteel aan de orde zijn, of minstens, juist aan de orde
geweest zijn! Deze kalender bevat werk van Albers, Warhol, Fruhtrunk, Paolozzi,
Indiana, Wesselmann, Pfahler, Oldenbourg, Jones, Krushenick, Lichtenstein, Vasarély.
Hij sluit aan bij de actuele trend van de ‘multiples’, kunstwerken die ineens in
meerdere exemplaren worden gemaakt. De reprodukties van groot formaat zijn
schitterend.
G. Bekaert

Ullstein Bauwelt Fundamente
21. Ebenezer Howard
Gartenstädte von morgen
198 pp., 35 ill., DM 14.80
22. Cornelius Gurlitt
Zur Befreiung der Baukunst
166 pp., 19 ill., DM 8.80
23. James M. Fitch
Vier Jahrhunderte Bauen in USA
330 pp., 247 ill., DM 22.80
Ullstein, Berlin, 1968
Het twintigtal verschenen delen van de Bauwelt Fundamente, een serie die in totaal
vijftig delen zou omvatten, vormt reeds een onmisbare bibliotheek van de moderne
architectuur, waarin evenzeer belangrijke heruitgaven voorkomen, zoals Bruno Taut's
Frühlicht, als vertalingen zoals Jane Jacobs’ Tod und Leben grosser amerikanischen
Städte, of oorspronkelijke studie als Anna Teut's Architektur im Dritten Reich. Het
werk van Gurlitt, dat gaat over de Duitse architectuur in de negentiende eeuw, in
deze serie te ontmoeten, verrast op 't eerste gezicht. Na kennismaking blijkt het er
integendeel erg op zijn plaats omdat men hierin immers de invloed van de
negentiendeeuwse architectuur en architectuuropvattingen op het bouwen in de
twintigste eeuw duidelijk kan aflezen. Deze confrontatie wordt nog pregnanter
wanneer men Gurlitts zienswijze vergelijkt met die van Ebenezer Howard, de
ontwerper van de ‘garden city’, wiens boek terecht door de uitgever ervan, J. Posener,
‘grondig misverstaan’ wordt genoemd. De geschiedenis van zijn invloed is een
aaneenschakeling van verkeerde interpretaties ervan. De tekst van het boek zelf is
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de niet erg correcte vertaling van de eerste Duitse uitgave van 1907. Wat we aan de
hand van de geciteerde boeken voor de Europese architectuur kunnen constateren,
onderzoekt J. Marston Fitch in zijn schitterende geschiedenis van de Amerikaanse
architectuur. De eerste uitgave ervan verscheen in 1947, maar deze werd in 1966 zo
grondig herwerkt en uitgebreid, dat het twee delen werden, waarvan hier enkel het
eerste, historische gedeelte in vertaling wordt gegeven. De kloof tussen architectuur
en socioculturele evolutie, die in eerst genoemde werken te onstateren viel, wordt
hier nogmaals in een concrete geschiedenis geïllustreerd.
G. Bekaert

René Berger
Découverte de la peinture
Marabout Université, Verviers, 1968, 3 dln., 267, 248 en 253 pp., 124, 141
en 121 ill., 7, 11 en 9 klpl.
Découverte de la peinture is al een ‘oud’ boek: het dateert van 1958 en werd destijds
somptueus uitgegeven door de Zwitserse Guilde du Livre te Lausanne. Eigenlijk was
die luxe een contradictie, want de bedoeling van het boek is duidelijk ‘populariserend’.
In zijn nieuwe uitgave in de Marabout université is het daarom beter op zijn plaats.
Het kleinere formaat is wel hinderlijk voor de kwaliteit van de reprodukties, vooral
in kleur, maar deze fungeren in de eerste plaats als een hulpmiddel, een weg naar
het kunstwerk zelf. Die weg wordt in deze uitgave in drie etappes verdeeld,
beantwoordend aan de drie delen van de oorspronkelijke uitgave die nu een nieuwe
naam hebben gekregen: 1. L'Art de voir, 2. L'Art de comprendre, 3. L'Art d'apprécier.
In 1. gaat het om een algemene oriëntatie, in 2. worden de esthetische componenten
van het schilderij (ruimte, lijn, kleur, licht, enz.) geanalyseerd, in 3. wordt aan de
hand van concrete voorbeelden onderzocht hoe deze componenten in het kunstwerk
samenspelen. Het kan niet anders of zulk een methodische aanpak krijgt iets schools
en vervelends. Maar misschien is zulke scholing wel nodig om een aantal hardnekkige
vooroordelen uit de weg te ruimen.
G. Bekaert
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Miscellanea
Durrell, Jacquie - Beesten in mijn bed. - Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 192 pp..
Heydecke, Heinz - Die Schilfteichpiraten. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1969,
263 pp., M. 5,60.
Hoek Ostende, J.H. van den Amsterdam vroeger en nu. - Van Dishoeck, Bussum,
1969, 116 pp., f 7,90.
Houtte, Prof. Dr. J.A. van - Brugge vroeger en nu. - Van Dishoeck, Bussum,
1969, 116 pp., f 7,90.
Jappe Alberts, Prof. Dr. W. - De Nederlandse Hanzesteden. - (Fibula), Van
Dishoeck, Bussum, 1969, 96 pp., f 7,25.
Kalender 1970.
Wildpferde aus China. - Buchheim Verlag, Feldafing, DM. 6,90.
Malerei unserer Zeit - Buchheim Verlag, Feldafing, DM. 3,80.
Pi Pa Pop - Buchheim Verlag, Feldafing, DM. 6,90.
Ikonen, Gleichnisse des Ewigen. - Buchheim Verlag, Feldafing, DM. 6,50.
Moderne Kunst. Modern Art - Buchheim Verlag, DM. 9,80.
Oranjekalender - Pro Juventute, Postbus 7101, Amsterdam, f 4,25.
Koshewnikow, Wadim - Im Labyrinth des Abwehrs. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1969, 452 pp., M. 7,40.
Maas, H.H.J. - Peel omnibus. - De Fontein, De Bilt, 1969, 446 pp..
Meinsma, Dr. L. - Roken en risico's. - De Tijdstroom, Amsterdam, 1969, 116
pp., f 2,50.
Pama, C. - Heraldiek en Genealogie. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969,
415 pp..
Schulten, Dr. C.M., en J.W.M. Schulten - Het leger in de zeventiende eeuw. (Fibula), Van Dishoeck, Bussum, 1969, 112 pp., f 7,25.
Thijssen, Theo - Schoolland. - (Salamander), Querido, Amsterdam, 1969, 191
pp., f 2,60.
Wyndham, John - Chockey. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 159 pp..

Dr. Joan Hemels
De strijd voor de klassieke persvrijheid
Van Gorcum & Co., Assen, 1969, 699 pp., f 69,50.
Het jaar 1869 vormde een keerpunt in de geschiedenis van het Nederlandse
dagbladwezen. In dat jaar werden namelijk de dagbladbedrijven ontheven van de
verplichting om voor ieder exemplaar dat zij van hun krant drukten en voor iedere
advertentie die zij opnamen, zegelrechten te betalen. Die zegelrechten drukten
loodzwaar op de pers. Meer dan de helft van wat de kranten aan abonnementsgelden
binnenkregen ging regelrecht naar de fiscus. Van het restant moesten de bedrijven
zien rond te komen. Dat kon onmogelijk zolang de abonnementsprijs niet hoog lag,
veel hoger dan welke krant in het buitenland ook. Die hoge abonnementsprijzen
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echter verhinderden de groei van de lezerskring - en zo bleef men maar in een vicieuze
cirkel ronddraaien. Eerst na de volledige afschaffing van dit kwaadaardig zegelrecht
kon de Nederlandse pers zich ontplooien en zich naar een hoger niveau opwerken.
Die afschaffing heeft echter heel wat voeten in de aarde gehad. Allerlei journalisten
en publicisten hebben er naarstig voor en tegen geschreven; parlement en regering
hebben er herhaaldelijk van gedachten over gewisseld; er is zelfs een compleet Anti
Dagbladzegel Verbond in het leven geroepen om op te komen tegen deze gehate
‘vuile vinger’ van de overheid op de krant. Uit en te na is ieder argument pro en
contra besproken en gewogen. Men gaat in Nederland met zulke zaken nu eenmaal
niet over één nacht ijs.
Dr. Hemels gaat in dit boek oorspronkelijk zijn proefschrift - die hele beroering
na. Een interessant stuk geschiedenis zowel van het politieke leven als van het
dagbladwezen in Nederland. Uiteraard valt hij daarbij nogal eens in herhalingen.
Journalisten schrijven en redenaars spreken in Nederland elkaar nu eenmaal vaak
na. Dr. Hemels' bronnen overlappen elkaar dus nog al eens. Het is echter wel een
schat van materiaal dat hij bij elkaar brengt ook over de wijze waarop de Nederlandse
pers zich na de afschaffing van het dagbladzegel opmaakte om een beter niveau en
een beter aanzien te verwerven.
Hij heeft met dit boek de kennis van de ontwikkelingsgang der Nederlandse pers
aanzienlijk verrijkt.
Hans Hermans
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[1969, nummer 3]
[Inhoud]
Een prognose voor de winter, p. 227
In dit artikel wordt gepoogd een weg te ontdekken, nu de Bisschoppensynode en
Van het Reve ons verdeeld houden in dit kritieke uur.

Communiecatiemedia en ontwikkelingssamenwerking, p. 229
Tot verzadiging toe wordt steeds maar herhaald: wij moeten onszelf en de publieke
opinie gevoelig maken voor het ontwikkelingsvraagstuk, het grootste probleem van
deze tijd. Maar hoe moet dat proces van vorming, voorlichting en beïnvloeding
concreet verlopen? Via de grote communicatiemedia, tv bijvoorbeeld. Maar
beschikken die media over de magische kracht welke wij ze vaak toeschrijven?
Misschien kunnen zij alleen maar het effect verhevigen van iets wat reeds bestaat of
de opinie voorbereiden op iets wat komen gaat.

Het ambt in de steigers, p. 239
Werd nog tot voor kort in het kerkelijk ambt de nadruk gelegd op het vanuit Christus
tot de gemeenschap, nu ligt het accent heel sterk op het vanuit de gemeenschap. De
auteur concludeert uit de nieuwtestamentische gegevens tot de aanwezigheid van
beide elementen. Hetgeen zijn consequenties heeft voor de ambtsuitoefening.

Eerlijkheid in de Universiteit, p. 248
Zolang er in de discussies rond de Universiteit zoveel oneerlijkheid blijft meespelen
in de argumenten, zal er geen resultaat kunnen komen. Hoogleraren,
wetenschappelijke staf en studenten dreigen in een positie te raken of gemanipuleerd
te worden, vanwaaruit geen redelijk overleg te verwachten valt.

Slaap en droom, p. 254
Ook mensen die zeggen dat zij nooit dromen, dromen gemiddeld 1 à 2 uur per nacht.
Hoe gaat dat biologisch in zijn werk? Wat weten wij, om te beginnen, van het
mechanisme van de slaap? Niet zo lang geleden zouden wetenschapsmensen de
schouders opgehaald hebben als iemand sprak van een psychiatrie van dieren. Op
het ogenblik is het vooral door de studie van de slaap en de droom van dieren dat
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wij toch al een tipje hebben kunnen lichten van de sluier die ligt over de slaap en de
droom van de mens.
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Vragen aan futurologen, p. 268
Kan futurologie een wetenschap zijn, of moet zij noodzakelijkerwijs uitgaan van
‘utopieën’? M.a.w., zijn er voldoende gegevens bekend om prognoses te maken, of
moet men de mogelijkheid voor nieuwe princiepen en nieuwe begrippen open laten?

Wetenschap versus moraal, p. 272
In een gesprek over moraal staat het niet goed meer, te spreken van goed en kwaad,
moreel en immoreel. Je kunt wel spreken van frustraties, psychische instabiliteit enz..
Zo wordt het menselijk gedrag gemakkelijk herleid tot de wetenschappelijk
beschrijfbare voorwaarden die tot dat gedrag leiden. Om de mens te verlossen van
de immoraliteit, wordt de immoraliteit weg-verklaard. Is dát dan de taak van de
moraalwetenschap?

Een Pools marxist over taal en denken, p. 278
Hoe verhoudt zich de taal tot de wereld? Schept, creëert de taal het beeld van de
wereld, of is zij alleen maar een reflectie van de wereld die los van ons staat? Is de
wereld van de kennisobjecten m.a.w. slechts een produkt van de geest? De Poolse
marxist Adam Schaff poogt een antwoord te geven op deze eeuwenoude filosofische
vraag.

De ene menswetenschap? I, p. 286
Uit de recente literatuur blijkt, dat men de mensbeschouwing vaak sterk van een
bepaalde - sociologische of andere - trend laat afhangen. De vraag die de auteur zich
stelt is, maken de verschillende benaderingswijzen vordering ten aanzien van een
vollediger mensopvatting?

Egypte: de weg van verleden naar toekomst, p. 295
Wil men de positie en de situatie van het huidige Egypte enigszins begrijpen, dan
zal men enig besef moeten hebben van het ontstaan en de geschiedenis ervan. Uit de
beschrijving van het 1000-jarige Kairo in dit eerste artikel komen verschillende
aspecten van het huidige Egypte naar voren die van belang zijn voor het ogenblik,
maar zonder die kennis volkomen onbegrijpelijk.
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Een prognose voor de winter
Editoriaal
Wat valt er nog te zeggen nu de bomen hun bladeren verliezen en de hemel wordt
afgedekt door monotone wolkenvelden, waaruit tot april 1970 allerlei neerslag valt
te verwachten?
Was het optreden van Gerard Karel van het Reve op een van die zeldzame
herfstavonden in 1969 een halte ‘Op de weg naar het Einde’ of kwam hij ‘Nader tot
U’?
Wat valt er nog te zeggen, nu de reacties binnenstromen? Is het niet begrijpelijk
- en wellicht terecht - dat nogal wat mensen een afkeer hebben van Gerards winkel
en etalage? Is zijn succes - behaald met zulke vreemdsoortige middelen - wellicht
een teken dat we terecht zijn gekomen in de dagen van Breughel, Jeroen Bosch en
Rabelais? Kerken slepen zich weer voort van concilie naar synode, terwijl de mensen
naakt achterblijven met hun twijfel, gramschap en onbedwingbare verlangens naar
herkenning en liefde. Overal scheurt de aarde open en worden tradities van nog geen
tien jaar geleden als een oude jas aan de voddenboer gegeven. En nu in deze dagen
beleven wij het echec van de verkondigers van een betere wereld. De ‘gewone’ man
- op wiens conto deze vivisecties werden voltrokken - ruikt onraad. Hij voelt
instinctief, dat de met elkaar vechtende elites hem ook nu nog behandelen als object
van manipulatie. Als in onze dagen dit niet leidt tot een maatschappelijke verwarring
- zoals in de late middeleeuwen en ten tijde van de reformatie - dan komt dat wellicht
omdat de stabiele welvaart uitwegen biedt. Velen vinden in de caravan en de
gehalveerde werkweek een compensatie. En men kan dit niet al te onredelijk vinden.
Wij zitten met verwarring. Met een kloof ook tussen een elite die broeit van
creativiteit, en mensen die voortgaan in de doolhof waarom zij niet gevraagd hebben.
Binnen dat decor zit Gerard Karel van het Reve, binnen dat decor zitten wij allemaal.
Wat valt er nog te verwachten nu de bomen hun bladeren verliezen en het voorjaar
nog niet nabij is? Waarschijnlijk alles wat klein, gevaarlijk, onheus en onbedwingbaar
is aan ieder van ons - oogappels van de Eeuwige Schepper. Maar wij moeten er
wellicht aan wennen, dat hij ons meer alleen laat dan ons lief is, als wij strijden om
behoud, succes, respect en zekerheid. En dat hij ons wellicht meer nabij is dan wij
denken als wij er uit
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liggen en paria zijn geworden. En dat wij meer paria zijn dan gelegen komt.
Deze week stond ik op de markt in Laren. Een vrouw kocht slangeleren schoenen
omdat zij een slangetas had gekregen van de vriend van haar man, die door haar
echtgenoot promotie had gemaakt. In een cafetaria, die men daar thans ook aantreft,
at iemand vier zakjes frites, hoewel hij 's middags behoorlijk gegeten had. Op het
middenveld - vlak voor de oude kerk, waar in de Paastijd Johannes Bach wordt
gezongen - riep een vrouw ‘God is mijn vriend’. Zij werd door een wagen van de
G.G.D. opzij getoeterd, want bij het Gooisch Kinderziekenhuis was een kleine
zelfstandige met zijn bestelwagen in de berm gedrukt. Kinderen speelden op een
open stuk terrein, waar Albert Heyn parkeergelegenheid maakt voor de nieuwe
consument. Toen schoot mij de slotzin uit ‘Op weg naar het Einde’ te binnen:
‘Veel troost is er niet. O, lieve, lieve mensen, ik houd van U, en ik omhels U allen
hartstochtelijk, ondanks de geduchte afstand. Laten we elkaar niet haten, maar,
integendeel liefhebben, gezamenlijk op de Dood wachten, en het ons in de tussentijd
aan niets laten ontbreken’.
Wat valt er nog te zeggen - bij al die geduchte afstanden tussen mensen, machten
en structuren? Nu, op dit moment, waarop wij op het voorjaar hopen? Veel troost is
er niet. De hofnar is onze wijsgeer geworden, want de heiland hebben wij zoek
gemaakt. Van mijn kant weet ik dat hij het niet kan zijn die mij vanaf die kitsche
zetel in de kerk van pastoor Wortmann de verwarring bewust maakte. Maar wat blijft
mij, als ik weet dat Rome en Amsterdam - en Hanoi en Washington - niet op een dag
elkaar kunnen begrijpen.
Ik denk mij zelf. En onszelf. En niet de onmacht. En niet de nieuwe utopia's. Ik
denk de stille overtuiging dat wij meer zijn dan wat er aan kreupele systemen door
ons is neergezet. En dat de kreupele dichtbij het verlossend teken kan staan. Zo leerde
ik dat eens op school en later in de kerk en nu lees ik het overal.
Ik kan niet nalaten met mij mee te dragen dat fluister-lied ‘Nu weet ik, wie gij zijt,
de jongen die ik eenzaam zag te Woudsend en daarna,
nog op dezelfde dag, in een kafee te Heeg.
Ik hoorde mijn Moeders stem.
O Dood, die waarheid zijt: nader tot U’.
Neemt mij dat met kwalijk. Het leven is soms te weerbarstig voor de leer. Doch
met U blijf ik hopen dat ook na Amsterdam en Hanoi de Vader ons zal binden in zijn
eenheid. Die eenzaam is, maar wel voor allen.
Theo P.M. de Jong
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Communicatiemedia en ontwikkelingssamenwerking1
Mentaliteitsvorming
Cas Goossens
Wij zijn het erover eens dat hetgeen tot nog toe is gedaan, niet voldoende is om een
definitieve oplossing te geven aan het grootste probleem van onze tijd: het
ontwikkelingsvraagstuk. Wij zijn het er ook over eens dat de uiteindelijke oplossing
van dit probleem in essentie een kwestie is van politieke wil op het nationale en het
internationale vlak. Wij zijn het er verder over eens dat deze politieke wil niet alleen
een aangelegenheid is van de gezagsdragers, maar ook van de publieke opinie, die
bereid moet zijn de noodzakelijke ingrijpende hervormingen te vragen en er de
consequenties van te aanvaarden. Tenslotte zijn wij het erover eens dat deze publieke
opinie nog lang niet gereed is voor die taak, en dat de mentaliteit dus nodig moet
worden veranderd. Maar hoe het proces van vorming, voorlichting en beïnvloeding
concreet dient te verlopen, weten we niet zo precies.
Wij denken dan onwillekeurig aan de inschakeling van de grote communicatiemedia
en aan de magische kracht die hun wordt toegedacht. Deze media worden inderdaad
beschouwd als doorslaggevende elementen in de mentaliteitsbepaling. Maar zijn ze
dat werkelijk? En hoe moeten ze worden gebruikt om het gestelde doel te helpen
bereiken?
Dit artikel wil een bijdrage leveren om het antwoord op die vraag beter te kunnen
vastleggen. Schrijver ervan is journalist bij de Belgische Radio en Televisie. De lezer
mag het hem niet kwalijk nemen dat hij hoofdzakelijk handelt over de media waarmee
hij het best vertrouwd is: radio en televisie. Van deze twee is televisie ongetwijfeld
het meest invloedrijke communicatiemiddel, al mag die invloed niet worden overschat.
Het effect dat de televisie heeft op de publieke opinie is het resultaat van een
combinatie van vele factoren. Dit fenomeen willen we nader bekijken vanuit de
gezichtshoek van het ontwikkelingswerk. Daarom stel ik voor de volgende elementen
te ontleden: 1. In welke zin moet de mentaliteit van de massa worden gevormd? 2.
Kunnen de massamedia überhaupt een mentaliteit veranderen? 3. Hoe kunnen de
massamedia worden aangewend om de mentaliteit inzake ontwikkelingswerk in de
gewenste zin te veranderen?

1

Eerder verschenen in Omroep-Informatie, juli-aug. 1969.
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In welke zin moet de mentaliteit betreffende het ontwikkelingsvraagstuk
worden veranderd?
1. Bewustmaking van de feitelijke toestand.
De onontbeerlijke voorwaarde om te komen tot een massale actie voor
ontwikkelingssamenwerking is en blijft een elementaire kennis van het verschijnsel
der onderontwikkeling. De mensen in onze landen moeten op de hoogte zijn van wat
men de indicatoren der onderontwikkeling heeft genoemd. Wij geloven misschien
dat dit stadium van het bewustwordingsproces reeds voorbij is, dat iedereen al zoveel
over het vraagstuk heeft gehoord, gelezen of gezien, dat er bij de bevolking van onze
landen een zekere vermoeidheid ten aanzien van dit probleem is gegroeid.
Die indruk bestaat zeker bij diegenen die zich actief met ontwikkelingswerk
bezighouden. Diegenen die zich al voldoende voor de zaak interesseren, weten
inderdaad iets af van de weinig benijdenswaardige situatie van de massa in de
ontwikkelingslanden. Zij zijn er door aangegrepen geweest, zij hebben de zaak verder
uitgepraat, zij hebben de bereidheid gevonden om er wat aan te doen. Maar ik geloof
dat we ons geen begoochelingen mogen maken over hun aantal. Over
ontwikkelingsproblemen worden weliswaar talrijke colloquia georganiseerd en
tientallen organisaties houden er zich mee bezig, maar dat wil nog niet zeggen dat
iedereen gereed is om in de bres te springen. Het is opvallend dat men op vele
vergaderingen telkens dezelfde mensen ziet, die behoren tot een bewuste kern. En
ofschoon elke revolutie het werk is van een bewuste minderheid moet toch de grote
massa worden bereikt. En wat dit betreft is mij uit persoonlijke ervaring dikwijls
gebleken dat nog grote delen van de bevolking niet op de hoogte zijn van de meest
essentiële gegevens, van de meest belangrijke indicatoren van de onderontwikkeling,
en van de gevolgen die eruit voort kunnen komen, zodat zij nog niet de noodzaak
inzien om er wat aan te doen. Inzake bewustmaking van de feitelijke toestand is er,
meen ik, nog een hele weg af te leggen.

2. Bewustmaking van de oorzaken der onderontwikkeling.
De weg die nog moet worden afgelegd om de mensen inzicht bij te brengen in de
diepere oorzaken van de onderontwikkeling, is nog dubbel zo lang. Op dit gebied
staan we inderdaad nog aan het begin. Begrippen zoals feodale maatschappijstructuren
in vele landen van de derde wereld, feodale structuren in de internationale handel,
politiek en economisch neo-kolonialisme zijn wel gemeengoed in de besprekingen
die geïnteresseerde en overtuigde lieden voeren, maar deze begrippen zijn nog lang
niet geïntegreerd
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in het bewustzijn van de massa. Een kritische benadering van de gevestigde
wereldorde vindt men toch nog maar in zeer beperkte kring. Dit houdt verband met
de graad van politieke rijpheid, of noem het een algemeenmenselijke bekommernis.
Die rijpheid of die bekommernis stimuleren is een elementaire taak waar we in feite
nog maar nauwelijks aan toe zijn.

3. Bewustmaking van de oplossingen
A fortiori geldt dit waar het erom gaat efficiënte oplossingen voor te stellen, en te
doen aanvaarden.
Het bewonderenswaardige werk gepresteerd door ettelijke organisaties, die zelf vaak
zijn voortgekomen uit de edelmoedige inzet van enthousiaste vrijwilligers, verdient
alle waardering. Maar het moet op zijn juiste waarde getaxeerd worden. Vele van
die organisaties zijn er vlug bij geweest om te erkennen dat hun hulpactie niet het
wondermiddel is om het ontwikkelingsvraagstuk op te lossen.
Ook de massa moet dit begrijpen. De massa moet begrijpen dat deze hulpacties
hun zin behouden zolang er niets anders en beters in de plaats is gekomen. Maar de
massa moet eveneens begrijpen dat de zaak niet afgedaan is met haar liefdadigheid.
Voortbouwend op het beperkte nut van wat er tot nog toe werd verwezenlijkt, moet
er gewezen worden op de veel grotere opties die genomen dienen te worden. Wij
kennen de krachtlijnen van deze opties, die liggen in het vlak van de internationale
betrekkingen, en die dieper in het vlees van de burger zullen snijden dan de
liefdadigheid die nu van hem gevraagd wordt. De bereidheid aankweken om ook
daarop ja te zeggen, meer zelfs, de bereidheid aankweken om als pressiegroep deze
ingrijpende hervormingen desnoods af te dwingen van de overheid, dit is wel de
zwaarste opgave die inzake mentaliteitsverandering gesteld wordt.
De menselijke natuur kennende, en geleerd door de geschiedenis, mag men allicht
veronderstellen dat een beroep op christelijke naastenliefde of zelfs op elementaire
rechtvaardigheid niet voldoende zal zijn om tot een dergelijke mentale revolutie te
komen. En hoe ongaarne ik dit ook zeg, toch stel ik mij de vraag of onze inspanningen
er ook niet méér op gericht moeten zijn duidelijk te maken dat een herordening van
de wereldsituatie uiteindelijk eveneens in het belang van de mensen uit de rijke
landen is. Dit is een erg egoïstisch motief, maar ik vraag mij af of wij er buiten
kunnen.
Het ideaal zou natuurlijk zijn de idee van de menselijke solidariteit zozeer te
stimuleren dat wij allemaal ons dorp niet langer gaan beschouwen als de wereld,
maar de wereld als ons dorp, waarin het voor iedereen goed om te leven moet zijn.
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Kunnen de massamedia überhaupt een mentaliteit veranderen?
Kan de mentaliteit nu in deze zin worden veranderd door de massamedia, met al hun
middelen, in het bewustwordingsproces in te schakelen?
Wij zijn geneigd de communicatiemedia een bijna magische kracht toe te kennen.
Als wij in België de publieke opinie inzake ontwikkelingssamenwerking vergelijken
met wat er in Nederland onder het volk leeft, dan constateren wij bij onze
noorderburen een grotere susceptibiliteit voor deze problematiek, die onder meer tot
uiting komt in grotere financiële successen voor hulpacties als de vastenactie. En wij
schrijven dit, gedeeltelijk alleszins, toe aan de ruimere aandacht die de Nederlandse
Televisie aan het ontwikkelingsvraagstuk besteedt. Er gaat geen week voorbij of in
de informatieve programma's van de Nederlandse Televisie wordt er méér dan eens
over een of ander facet van deze problematiek gehandeld, wat in België niet het geval
is. Is daarom het Nederlandse publiek meer vatbaar of meer tot daden bereid
gevonden? Misschien wel.
Aan de ene kant wordt er beweerd dat ‘televisie de meest extreme vorm is van
passieve recreatie, waarbij men geen voet hoeft te verzetten, maar lui in zijn stoel
gezeten alles over zich heen kan laten gaan’. Aan de andere kant merkt men dan
weer op dat ‘diezelfde televisie ook mensen in beweging heeft weten te zetten. Denkt
u maar aan een actie als “Open het Dorp”, “Kom over de Brug” of “Voor Biafra”.
De RAI heeft de onderontwikkelde bevolking van Zuid-Italië in die ver afgelegen
dorpen en gehuchten in beweging weten te zetten om te leren lezen en schrijven en
rekenen. En met het programma “Non e mai troppo tardi” (Het is nooit te laat) heeft
men het analfabetisme in deze streken tot minder dan de helft weten terug te brengen’.
Zo werd getuigd in een uitzending van Teleac op de Nederlandse Televisie (16.9.68).
De magische kracht van de televisie werd destijds bijzonder verheerlijkt toen men
beweerde dat John F. Kennedy de strijd voor het presidentschap had gewonnen, dank
zij zijn goed voorkomen in het cruciale tv-debat met zijn rivaal Richard Nixon. Maar
later hebben ernstige mensen met evenveel nadruk beweerd dat de invloed van de
televisie daarbij te verwaarlozen was. We dienen inderdaad ook rekening te houden
met de bevindingen van Amerikaanse onderzoekers die in de afgelopen vijftien jaar
tot de conclusie zijn gekomen dat het effect van de massamedia aanzienlijk geringer
was dan men aanvankelijk gedacht had (Radio, Télévision et Etude des
Communications de Masse, 23). Is tv dan toch niet die wonderdoener?
Op de weinig soliede basis waarop we ons bevinden, willen we toch trach-
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ten enig houvast te krijgen. En het lijkt wel mogelijk tot een, zij het beperkte, conclusie
te komen.
Zonder de wetenschappelijke waarde van een enquête te overdrijven, kunnen we,
dunkt me, enkele interessante gegevens halen uit een onderzoek dat de studiedienst
van de RTB (Franstalige uitzendingen) heeft gedaan na de verkiezingscampagne in
ons land in maart 1968. Aan een aantal mensen werd de vraag gesteld welk
informatiemedium hun het meeste had bijgebracht om hun politieke opinie te bepalen.
Opvallend was het volgende:
1. de meerderheid van de ondervraagden verklaarde helemaal niets te hebben
opgestoken van de hele verkiezingscampagne; tv, radio, dagbladen, weekbladen,
pamfletten, strooibriefjes, gesprekken, affiches of meetings hadden hen helemaal
niet beïnvloed, verklaarden zij.
2. bij degenen die zeiden wel iets uit de campagne te hebben geleerd, liepen de
antwoorden uiteen naargelang de betrokken personen een televisietoestel hadden of
niet:
degenen die geen televisietoestel hadden, hechtten het meeste belang aan de
dagbladen (25%), dan aan de radio (20%), vervolgens aan pamfletten en strooibriefjes
(12%), tv-uitzendingen die ze bij vrienden of buren hadden gezien (11%), gesprekken
(9%), weekbladen (9%), affiches (2%) en meetings (1%);
bij degenen die wel een televisietoestel hadden, was de verhouding als volgt:
vooraan tv (24%), dan dagbladen (21%), vervolgens pamfletten en strooibriefjes
(8%) en dan pas de radio met nauwelijks 6%; verder gesprekken (6%), affiches (2%),
weekbladen (1%) en meetings (1%).
De televisie komt dus niet alleen op de eerste plaats bij degenen die een toestel
hebben, maar bekleedt ook een eervolle positie bij degenen die geen toestel bezitten
en gaan kijken bij anderen. Het is ook opmerkelijk dat de dagbladen het bijzonder
goed doen: bij degenen die geen tv-toestel hebben komen zij helemaal vooraan, nog
vóór de radio; en bij degenen die wel een tv bezitten, komen zij onmiddellijk na dit
medium. Bij de televisiebezitters wordt de radio trouwens tot een weinig
benijdenswaardige plaats teruggeslagen.
Belangrijker echter dan deze statistieken is voor ons de vraag of de mensen ook
hun opinie hebben gewijzigd tengevolge van de verkiezingscampagne. Tien procent
van de ondervraagden hebben verklaard dat zij inderdaad anders hebben gestemd
dan ze vóór de campagne van plan waren. Dat lijkt toch tamelijk veel. We kunnen
echter moeilijk te weten komen aan welk informatiemedium deze ommekeer te
danken is; dat blijkt niet uit de enquête. Uit een ander onderzoek, dat door het
Sociologisch Instituut van
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de Vrije Universiteit van Brussel werd verricht na de verkiezingen van 1965, blijkt
nochtans dat tussen 2 en 6% van de ondervraagden hun politieke opinie hadden
veranderd tengevolge van televisie-uitzendingen. De grote meerderheid (tussen 75
en 92%) ontkende categorisch dat de televisie enige invloed uitoefende op hun
politieke keuze.
Het kan in onze optiek ook nog leerrijk zijn te constateren dat radio- en
televisie-uitzendingen het meeste succes hebben wanneer zij mogelijkheden bieden
tot echte discussies en zo mogelijk tot rechtstreekse confrontatie met het publiek.
Een programma als ‘Face à l'Opinion’, waarin politici moesten antwoorden op vragen
van luisteraars en kijkers, werd bijzonder druk gevolgd. Politieke tribunes, waarin
een mandataris het standpunt van zijn partij kwam voordragen, werden echter bijna
unaniem genegeerd.
In acht genomen de relatieve waarde van dergelijke enquêtes en rekening houdend
met het feit dat een verkiezingscampagne nog wat anders is dan
mentaliteitsverandering inzake ontwikkelingssamenwerking, kunnen we,
samenvattend, misschien toch concluderen dat radio en televisie op zichzelf geen
mirakelen kunnen doen wat betreft de wijziging van bepaalde opvattingen bij het
publiek. En wat de kranten aangaat zou ik er deze overweging aan toe willen voegen:
de mensen lezen doorgaans die krant die een opinie vertolkt die met de hunne
overeenstemt. De krant wijzigt zelden de politieke opvatting van de lezer, ze versterkt
ze.
Maar nu staan we met het probleem van de ontwikkelingssamenwerking voor een
tamelijk nieuw verschijnsel, waarover zich wellicht nog geen vaste opinies hebben
gevormd, vooral wat de diepere oorzaken en mogelijke definitieve oplossingen van
het vraagstuk betreft. Hier moet misschien niet zozeer een opvatting worden
gewijzigd, dan wel een nieuwe opvatting aangekweekt, omdat men met de bestaande
opinies niet adequaat op de problemen kan reageren. En waar het nieuwe kwesties
betreft, kan de invloed van de massamedia direct en positief zijn. Dat verklaarde
professor De Rooy van Amsterdam op een recent congres in Den Haag. En verder:
‘Als in de samenleving in het algemeen, of in bepaalde groepen van die samenleving,
al een tendens aanwezig is tot verandering van opvattingen en gedragingen, dan
kunnen de media deze tendens helpen bevorderen’ (NRC, 23.1.69).
De vraag of de communicatiemedia alleen maar meningen weergeven of ook
meningen maken, kan in dit licht voor ons wellicht een hoopgevend antwoord krijgen.
Op het reeds vermelde congres van Den Haag werd heel genuanceerd gezegd: ‘Er
zijn inderdaad aanwijzingen dat de pers slechts meningen weergeeft. Tegelijkertijd
moet nochtans aangenomen worden dat onder invloed van de media het patroon van
meningsvorming wijzigingen ondergaat’ (NRC, 23.1.69). Maar om tot
meningsvorming te komen, moet
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aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. ‘Massacommunicatie heeft alleen een
bepaald effect wanneer de algemene condities daarvoor gunstig zijn; zij heeft maar
resultaat wanneer ze een bepaalde behoefte aan kennis, cultuur of ontspanning
bevredigt’ (De Rooy). Wil de massacommunicatie uitwerking hebben, dan dient
primair de boodschap versterkt te worden door persoonlijke contacten en informele
gesprekken binnen bepaalde groepen.
Dit laatste is van bijzonder belang: persoonlijke contacten en gesprekken binnen
bepaalde groepen moeten helpen een behoefte, een tendens te scheppen als een
voedingsbodem waarop de resultaten van massacommunicatie kunnen groeien. Als
deze voorwaarde aanwezig is, kunnen de communicatiemedia een invloed uitoefenen.
Dit schijnt tegenwoordig de overheersende stelling te zijn: de mensen worden maar
echt aangesproken door iets waarvoor ze reeds in zekere mate gesensibiliseerd zijn.
Televisie, radio en kranten kunnen maar echt nut hebben als ze worden gecombineerd
met andere beïnvloedingsmiddelen. Er moet een wisselwerking zijn tussen al die
verschillende elementen. ‘Education can not be undertaken by radio and television
alone by themselves, but in combination with other means they seem to me the most
powerful two of adult education that the world has yet seen’ zegt Mr. Scupham van
de BBC-schooltelevisie (Teleac-uitzending 16.9.1968). Het is maar door een
werkelijke opvoedingsactie op verschillende niveaus tegelijk dat een fundamentele
verandering in de houding van de kijker kan worden bereikt.
De Nederlandse psycholoog drs. Stemerding heeft dit zeer duidelijk uiteengezet
in zijn boek Vorming, Voorlichting en Beïnvloeding in de Moderne Maatschappij.
Hij schrijft ondermeer dat ‘de jongere media (televisie, film en radio) vooral van
belang zijn in de beginfase van een beïnvloedingsproces. Deze media kunnen worden
gekarakteriseerd door hun suggestief motiverende werking.... Het oudste medium dat van de gesproken taal - is het geschiktst voor die fase in het beïnvloedingsproces
waarin de persoonlijke acceptatie tot stand kan komen..... Het wetenschappelijk
onderzoek bevestigt deze conclusie: de massamedia zijn vooral van belang voor het
wekken van de belangstelling, de acceptatie volgt in de regel op grond van
persoonlijke contacten. Bij de Nederlandse plattelandsbevolking werd het volgende
vastgesteld: driekwart van de boeren zegt dat zij in de regel voor het eerst horen van
het bestaan van nieuwe methoden via de massamedia, terwijl eveneens driekwart
van de boeren zegt dat individuele contacten met voorlichters en andere boeren
gewoonlijk het belangrijkste zijn om hier een beslissing over te nemen. Door de
plaatsbepaling van de diverse media in het proces van gerichte communicatie wordt
het mogelijk te komen tot een functioneel gebruik op grond van hun specifieke
werking.
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We moeten niet verwachten dat een televisie-uitzending zonder meer tot een
persoonlijke aanvaarding voert. Zonder verwerking in eigen kring blijft het effect
aan de buitenkant. We moeten niet verwachten dat de jonge massamedia een sterk
persoonlijk beroep op de mens zullen doen. Maar evenmin zullen persoonlijke
contacten op zichzelf alleen tot een diepingrijpende invloed voeren.... De studie van
de werkingswijze van de communicatiemiddelen doet zien dat er niet één enkel
medium aangegeven kan worden dat het meest effectief is. Elke fase in een proces
van voorlichting of vorming vergt eigen middelen en het is juist de combinatie ervan,
geplaatst in een tijdsperspectief, dat tot een hoog rendement kan leiden’ (p. 135,
136).

Hoe kunnen de massamedia dan worden aangewend om de mentaliteit inzake
ontwikkelingswerk te veranderen?
Waar het op aan komt is een vrij revolutionair beleid op nationaal en internationaal
vlak te forceren. De voor de hand liggende tactiek zou er in kunnen bestaan de
politieke partijen te infiltreren met bewuste mensen die een dergelijk beleid in het
parlement afdwingen. Dit is ongetwijfeld een belangrijke factor. Maar de ervaring
leert dat de macht van de volksvertegenwoordiging niet zo groot is als de vaders van
de democratie hadden gedroomd. De belangrijke politieke beslissingen worden elders
genomen, en hierin spelen een aantal grote organisaties een doorslaggevende rol.
Denkend aan België zouden we een aantal van die organisaties kunnen opsommen,
die men, mutatis mutandis, ook in andere landen terugvindt. De minister van landbouw
wacht met zijn beslissing tot hij het advies van de Boerenbond heeft gekregen. De
minister van economische zaken wenst eerst de steun te hebben van het Verbond
van de Belgische Nijverheid vooraleer hij een knoop doorhakt. Industriële
omschakeling zal niet worden doorgevoerd zonder dat de vakbonden hun akkoord
hebben betuigd. En dan spreken we nog niet van de banken, de trusts en de holdings.
De 200 leidende figuren van die grote instellingen en organisaties zijn de ware
machtigen. Op die 200 moet de aanval voor het veranderen van een beleid worden
geconcentreerd.
Maar men mag niet verwachten dat de amorfe massa deze mensen onder druk zal
gaan zetten. Dit moet het werk zijn van bewuste minderheden. Deze bewuste
minderheden bestaan in de vele verenigingen die zich reeds met
ontwikkelingsproblemen bezighouden. Zouden die zich niet allemaal, als een eerste
stap, kunnen aaneensluiten om hun actie te coördineren?
Wat deze kern, die de stoot moet geven, van de massa mag verwachten, is begrip
voor hun actie en een passieve bereidheid om veranderingen te
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aanvaarden. En hierin hebben de communicatiemedia hun specifieke rol te spelen.
Hun taak is essentieel een taak van sensibilisering. Hun taak bestaat erin de massa
bekend te maken met de feitelijke toestand en met de problematiek in heel haar
omvang.
Dat is, in zijn praktische verwezenlijking, niet zo gemakkelijk. Het komt er in de
eerste plaats op aan dat de verantwoordelijken voor pers, radio en televisie het belang
van deze onderneming beseffen en bereid zijn een nieuwspolitiek in die zin te voeren.
De directeuren van kranten, radio-en tv-stations moeten alvast voor die opdracht
worden gewonnen. Wanneer zij hun media vaak beschouwen als instrumenten van
volksopvoeding, dan zouden zij ze ook in dit verband moeten zien als instrumenten
van sociale actie. En dan zou rekening moeten worden gehouden met de waarschuwing
die Fokke Sierksma in zijn boek Testbeeld neerschrijft: ‘De wereldkloof tussen arm
en rijk kan niet incidenteel achter het nieuws behandeld worden, wanneer volgens
deskundigen binnen enkele jaren het begin van een brug moet zijn geslagen. Dan is
het een kwestie van zelfbehoud, dat de rijke massa voortdurend en systematisch over
de arme mensen wordt voorgelicht met lichamen, gezichten en cijfers’ (p. 88).
Wanneer het principe erdoor is dat men aan systematische voorlichting over
ontwikkeling gaat doen, is het om te beginnen nodig dat het probleem in al zijn
verschijningsvormen wordt belicht: het is niet alleen een kwestie van honger, het is
ook een sociale, culturele, politieke, ethische en commerciële aangelegenheid. De
aspectuele verscheidenheid van het vraagstuk belichten is al een stap vooruit op het
louter informeren over dat ene aspect van het voedselgebrek, en zal al de ogen openen
voor andere remedies dan voedselhulp.
De journalisten die zich daarvoor willen inzetten, kunnen deze taak wellicht zonder
al te grote moeilijkheden uitvoeren, als hun directie is gewonnen voor een
systematische voorlichting over het ontwikkelingsvraagstuk. Maar ik vrees dat zij
nogal vlug in een conflictsituatie terecht zullen komen als zij de andere luiken van
het paneel gaan belichten en willen doortasten naar de diepere oorzaken van de
onderontwikkeling en naar de nodige beleidsveranderingen. Want dan moeten zij
niet alleen aan de kaak stellen wat er in ver afgelegen landen verkeerd loopt, maar
ook wat er bij ons schort, met name in onze handelspolitiek, om slechts dat voorbeeld
te noemen, of in heel ons kapitalistisch bestel, dat in zijn uitwassen vaak neerkomt
op doodgewone uitbuiting van de ontwikkelingslanden. En vermits wij weten wie
de ware meesters van de communicatiemedia zijn, kunnen we ons best voorstellen
dat dit deel van de noodzakelijke voorlichting wel een bijzonder moeilijke opgave
kan worden. Als een journalist van een staatsradio het ontwikkelingsbeleid van zijn
regering - of het ontbreken
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van een dergelijk beleid - grondig op de korrel neemt, zou hij wel eens in een lastig
parket kunnen geraken. De mogelijkheid om dit te omzeilen, ligt volgens mij vooral
hierin dat mensen aan het woord worden gelaten die wél kritisch mogen zijn. De
media moeten toch signaleren wat onder het volk leeft. Als er dus onder het volk een
belangrijke fractie is die een grondige hervorming voorstaat, moet haar opinie aan
bod kunnen komen, eventueel naast de stem van het behoudsgezinde deel, om de zo
geprezen ‘neutraliteit’ of ‘objectiviteit’ te respecteren. Het meest interessante is
inderdaad een gesprek met tegenstrijdige elementen. De enquête over de
verkiezingscampagne heeft ons geleerd dat de mensen vooral daardoor worden
geboeid, veel meer dan door de uiteenzetting van een eenzaat die zijn visie in een
causerie komt verkondigen.
Het resultaat van een dergelijke systematische voorlichting zal niet zijn dat het
volk als één man rechtveert om veranderingen te eisen. Het resultaat kan alleen zijn
dat er een passieve kennis, een sensibilisering ontstaat. De acceptatie van
veranderingen en de bereidheid tot daden moeten met andere middelen worden
gestimuleerd.
Zijn het werkelijk de communicatiemedia die de stroomversnellende ontwikkeling
in de katholieke kerk hebben bepaald? Zij hebben er ongetwijfeld een rol in gespeeld,
maar ik neem aan dat die rol hoofdzakelijk hierin heeft bestaan dat gelijksoortige
evoluties op uiteenlopende plaatsen werden gesignaleerd, zodanig dat lezers, kijkers
en luisteraars de indruk kregen dat wat hier leefde ook elders bestond, en zij zich
gegrepen voelden in een wijde beweging, die al wortel had geschoten vóór de
communicatiemedia zich erop hadden gegooid.
Toen in 1966 de Leuvense kwestie in België plots een storm van antiklerikale
gevoelens ontlaadde, kreeg die storm nog meer weerklank door de massale
verspreiding die de communicatiemedia aan de ontlading gaven. Het bleek ineens
dat er onderhuids dergelijke gevoelens leefden. En men kan echt niet zeggen dat de
communicatiemedia deze gevoelens in het leven hadden geroepen of aangewakkerd.
Mijn conclusie in verband met mogelijkheden en beperkingen van de
communicatiemedia betreffende mentaliteitsverandering inzake ontwikkelingswerk
is dan ook, dat de media door hun grote reikwijdte het effect van iets wat reeds bestaat
kunnen verhevigen, of de publieke opinie kunnen voorbereiden op iets wat komen
gaat. Maar aanzetten tot daden of tot het wijzigen van een houding kunnen zij op
zichzelf niet. Daarvoor moeten zij met andere beïnvloedingsmiddelen gecombineerd
worden.
De massamedia kunnen de akker gereed maken. Zaaien en maaien moet door de
bewuste kern worden gedaan.
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Het ambt in de steigers
S. Trooster
Binnenkort zal het Pastoraal Concilie van de Nederlandse kerkprovincie weer in
plenaire vergadering bijeenkomen; om precies te zijn: van 4-7 januari 1970. De
stukken liggen klaar. Daaronder een ontwerp-rapport ‘Naar een vruchtbaar en
vernieuwd functioneren van de ambtsbediening’1. Daarnaast, gestencild, een ontwerp
voor ‘Aanbevelingen bij het rapport over het ambt’, dat de gedachten in
bovengenoemd rapport tot concrete suggesties voor de te volgen praktijk verwerkt.
Deze conceptaanbevelingen worden nog besproken op het nationale priesterberaad,
eind november te beleggen.
In deze Aanbevelingen nu wordt uitdrukkelijk gesteld dat men op het Pastoraal
Concilie discussies op theologisch niveau zoveel mogelijk wenst te vermijden2. Men
wil vooral een antwoord zoeken op de vragen rond het feitelijk functioneren van het
ambt. Een alleszins aanvaardbaar standpunt, dat ook het ontwerp-rapport beheerst.
Toch mag men met reden stellen dat deze vragen alleen beantwoord kunnen worden
op basis van een gezond theologisch inzicht in plaats en functie van het ambt in de
kerk. Hetgeen volgt wil een bescheiden poging voorstellen tot dit inzicht bij te dragen,
vanwaaruit misschien de - vaak boeiende - suggesties in het ontwerprapport kritisch
beoordeeld kunnen worden.

Het vroegere priesterbeeld
Laat ik mogen beginnen bij het priesterbeeld waarmee velen van ons vanaf hun jeugd
vertrouwd zijn gemaakt. Ik beschik nu nog over een theologische beschouwing over
het priesterschap die ik in de 50-er jaren in alle ernst heb voorgedragen en waaruit
ik nu enkele passages wil aanhalen.

1
2

Uitgave van het Concilie-secretariaat, 's-Gravendijkwal 61, Rotterdam, Raadhuisplein 5,
Heemstede.
Enigszins ongelukkig lijkt de formulering ‘Het Pastoraal Concilie wil een discussie op
theologisch niveau vermijden over preciese omschrijvingen van kerk, ambt, wijding,
merkteken, roeping, priesterschap voor eeuwig, enz., inzover deze geen gevolgen heeft voor
de concrete ambtsbediening in deze tijd...’. Uiteraard dienen deze omschrijvingen wel degelijk
gevolgen te hebben voor de ambtsbediening.
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In dit priesterbeeld verschijnt de ambtelijke priester volkomen eenzijdig als de grote
gezondene vanwege God. Centraal in de beschouwing staat het woord waarmee
Christus zijn eigen zending op de zijnen overdraagt: ‘Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zo zend ik u’ (Jo. 20, 21). Hetgeen dan als volgt aangevuld wordt - ik citeer
nu letterlijk -: ‘Zó, met dezelfde opdrachten, dezelfde bevoegdheden, dezelfde
goddelijke macht, hetzelfde onbeperkt gezag. Bekleed met heel die goddelijke macht
zullen zij Jezus' werk voortzetten en voltooien. Zo is hun woord Gods woord.... Zo
is hun vonnis, Gods vonnis.... Zo is hun offer het offer van Christus zelf.... Het is
een duizelingwekkende hoogte waartoe deze mensen zich zien opgeheven: Christus'
werk voltooien’. Tot zover dit citaat.
Goed, wanneer dan in deze beschouwing anno 1950 ook de twee andere reeksen
schriftuurlijke teksten over het Nieuwtestamentisch priesterschap gehonoreerd worden:
de teksten die Christus als enige Hogepriester van het Nieuwe Verbond karakteriseren
(denk vooral aan de brief aan de Hebreeën), en de teksten waarin het gehele volk
Gods, rond Christus verzameld, ‘priesterlijk’ wordt genoemd (vooral 1 Petr. 2, 4-9)
-, wanneer dan deze teksten inderdaad ruim gehonoreerd worden en een synthese
wordt gezocht tussen deze op het eerste gezicht tegenstrijdige gegevens, wordt deze
als volgt geconstrueerd: in Christus leeft de absolute volheid van priesterschap,
waaraan alle ander priesterschap in de kerk deelname is, opgenomen-zijn in Christus'
enig en volkomen priesterschap. Deze deelname echter kan plaatsvinden op
tweevoudig niveau: dat van het algemeen priesterschap der gelovigen en dat van het
ambtelijk priesterschap. Van dit laatste wordt dan gezegd - ik citeer weer letterlijk
-: ‘ver boven de sacramentele deelname aan Jezus' priesterschap op het niveau van
Doopsel en Vormsel uit gaat de sacramentele deelname aan Jezus' priesterschap op
het niveau van het sacramentum ordinis.... Het is een volledig actief, gezagvol
priester-zijn: “Beheerders van Gods geheimenissen” (1 Kor. 4, 1), “beheerders van
Gods genadegaven” (Ef. 3, 2). Is het algemeen priesterschap deelname aan Jezus'
priesterschap zonder meer, het ambtelijk, hiërarchisch priesterschap is deelname aan,
representatie van de volheid van priesterschap in Christus’.
Uiteraard volgt dan een passage waarin dit priesterschap volkomen relatief gesteld
wordt ten opzichte van Christus' hogepriesterschap, deelname aan en opgenomen
zijn in Jezus' hogepriesterschap; en ten overvloede nog een gedeelte waarin wordt
uitgewerkt, hoe het wachtwoord van alle priesterlijke macht en gezag ‘dienen’ heet,
in navolging van onze Heer, die van zichzelf zegt dat Hij ‘niet gekomen is om gediend
te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs voor velen’ (Mk.
10, 43-45).
Uit het voorgaande blijkt ook nog dat de functie van de priester uitsluitend
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bepaald wordt vanuit zijn plaats in de liturgische vieringen, met name zijn plaats en
volmacht in het voltrekken van het mysterie der Eucharistie. Zo wordt de ambtelijke
priester een ‘sacrale figuur’, die uit een volkomen andere wereld dan die waarin ons
dagelijks leven zich afspeelt, tot ons gezonden lijkt als representant van een hoger
leven uit God.
Hier moet dan wel bedacht worden, dat in de tijd dat dit priesterbeeld zich
ontwikkeld heeft, hemel en aarde niet zover van elkaar verwijderd geacht werden
als dit in latere tijd het geval geweest is. Met name de Middeleeuwen zagen het
gehele aards bestaan van de mens door God gegeven, bepaald en gegarandeerd. Het
christendom drong toentertijd door tot in de verste randgebieden van het menselijk
bestaan; met name alle ‘profane’ levensgebieden waren ondergeordend aan en bezield
vanuit een christelijk-religieuze levenshouding.
De op zich gezonde differentiatie en specialisatie echter van wetenschappen en
beroepen die daarna, vooral vanaf de tijd der Renaissance zich voltrok, is in feite
geworden tot een losmaken ervan uit het christelijk geheel. Het religieuze en
christelijke leven werd teruggedrongen tot binnen de enge muren van het kerkgebouw,
terwijl het zich bewegen op de gebieden van politiek, cultuur, wetenschap,
beroepsactiviteit, ontspanning en noemt u maar op, als met het religieuze niets van
doen hebbend werd beschouwd. Volkomen parallel aan deze ontwikkeling heeft zich
toen ook de grote scheiding tussen priester en leek voltrokken: de priester wordt
vakman, specialist op het gebied van het religieuze, de leek op het gebied van profane
wetenschappen en beroepen. Zo is de invloed van de priester op de profane
levensgebieden steeds meer teruggedrongen; in een geseculariseerde wereld is hij
voor andersdenkenden tenslotte min of meer een zonderling geworden, gespecialiseerd
op het terrein van een mythe; maar ook onder zijn geloofsgenoten is hij geïsoleerd
geraakt als ‘de geestelijke’, alsof het geestelijk leven, het christelijk
volmaaktheidsstreven hem alleen aanging. Voeg daaraan toe, dat hij van jongsafaan
in het seminarie gevormd is naar het voorbeeld van een kloosterlijke spiritualiteit,
en zijn isolement is volkomen.
Merkwaardig is nu, dat wij nog in de 50-er jaren van deze eeuw berust hebben in
dit isolement van de priester. Wij konden hem zelfs toen nog niet anders zien dan
als de sacrale figuur, die het terugdringen van zijn invloed op het dageijlks leven in
berusting had te aanvaarden. In die dagen heeft men een beroep gedaan op de leken
om de ‘kerk te redden’ (de uitdrukking is van niemand minder dan van de grote
theoloog H. Urs von Baltasar): zij, de leken, waren het die deze profane
levensgebieden - waarin immers zij alleen als specialisten werden erkend - weer tot
Christus en zijn kerk moesten terugbrengen.
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Nieuwere visies
Vandaag de dag echter is er een priesterbeeld ontstaan dat volledig tegengesteld is
aan het tot nu toe traditionele. Naar de oorzaken daarvan hoeft men niet ver te zoeken.
Het nieuwe kerkbegrip dat in de documenten van het tweede Vatikaans Concilie naar
boven gekomen is - Gods volk onderweg naar Gods heil - heeft de priester in beginsel
uit zijn isolement gehaald. Zeker lijkt ook dat de idealen van een seculiere beleving
van het christen-zijn, van een ‘religieloos’ beleven van de Godsrelatie hier sterke
invloed hebben uitgeoefend.
Wat daarvan zij, vandaag wint de opvatting veld dat het ambtelijk priesterschap
moet worden gezien als louter functie van het priesterschap van het Godsvolk in zijn
geheel. Dit Godsvolk, de Kerk, in zijn geheel heeft de priesterlijke taak Christus,
onze Heer, en zijn Evangelie in deze wereld present te stellen. Het ambtelijk
priesterschap is van deze opdracht de exponent, is zodoende dienst aan de gemeente,
en zal de gestalte aannemen die de gezamenlijke priesterlijke opgave van allen vraagt.
Dit betekent in feite een naar de achtergrond schuiven van verkondiging en liturgie
als bijzondere taak van de ambtelijke priester; tenzij dan in de vorm van een profetisch
getuigenis van wat in het geloof van geheel de gemeente leeft. Binnen de tendens
der z.g. ‘secularisatie’ van het christen-zijn zal hij vooral midden in de wereld moeten
staan, volledig deelnemen aan het leven van heden in alle facetten van het menselijk
leven. Daarvan zal dan weer de concrete vormgeving van zijn dienst aan de gemeente
afhangen. Deze vernieuwde visie op het ambtelijk priesterschap krijgt dan gestalte
in het afleggen van eigen ambtskleding, de roep om afschaffing van het verplichte
celibaat, en - zeker in de gebruikte formulering toch wel paradoxaal - in het verlangen
naar een parttime-ambtsuitoefening.
Behoorlijk onderlegde theologen hebben zelfs gesuggereerd dat het ambtelijk
priesterschap slechts als een tijdelijke functie binnen de geloofsgemeenschap
gesitueerd zou moeten worden, die niet met levensroeping vereenzelvigd mag worden;
waaruit dan als gevolgtrekking is afgeleid, dat uit het ambt treden als een normale
zaak gewaardeerd zou moeten worden, en dat het ongeoorloofd is ambt aan celibaat
te koppelen3.
Dergelijke overwegingen verdienen beslist ernstige aandacht. Toch lijken zij
evenzeer eenzijdig als de tot nu toe traditionele. Vragen blijven m.i.: is dit voldoende
om het ambtelijk priesterschap en zijn eigen taak in de kerk te situeren? Is met name
de ambtelijke priester niet ook wezenlijk de ‘gezondene vanwege de Heer’ tot zijn
gemeente? De Heer zoals Hij

3

Zo F.J.A. de Grijs, Het priesterschap: in Te Elfder Ure 10 (1963), 137-146; R.J. Bunnik,
Dienaren van het aggiornamento, Nijmegen/Utrecht, Dekker & v.d. Vegt, 1967 (= Wegen
tot pastoraat 2), pp. 99-109 en verder passim.
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zijn gemeente tegemoet treedt in woord en sacrament? Ik denk dat alleen een
onbevooroordeeld en gelovig luisteren naar de kern van de Nieuwtestamentische
heilsboodschap in deze ons in staat kan stellen tot een antwoord op deze vraag.
Inderdaad moeten wij hier ver genoeg teruggaan, want het is een historisch
vaststaand feit dat de concrete vormen waarin de priesterlijke zending in de
geschiedenis der kerk gestalte heeft aangenomen, grotendeels afhankelijk zijn geweest
van de noden der kerk en van de sociale en culturele opvattingen van de tijd. Dit
geldt zelfs voor de benadering van het priesterschap in de zending tot het voorgaan
in de viering van de Eucharistie: ook deze sacrale benadering van de priesterlijke
bediening wordt eerst later - ongeveer vanaf het begin van de derde eeuw - algemeen
beklemtoond.

Het apostolaat in het Nieuwe Testament
In de geschriften van het Nieuwe Testament is in ieder geval - dit is een minimum duidelijk dat episcopaat en presbyteraat - welke functie in deze begrippen dan ook
wordt aangeduid - berusten op overdracht van de zending der Apostelen in de Kerk
van de eerste eeuw. Daar, in deze apostolische zending, moeten wij daarom de
oorsprong vinden van het latere ambt in de kerk.
Welnu, in die eerste dagen van de kerk zien wij de gemeente zich spontaan
groeperen rond de ‘Twaalf’, als degenen die gezagvol het evangelie verkondigen.
Dit ‘gezag’ van de Apostelen lijkt volkomen levend en spontaan gegeven met het
feit dat zij voor de eerste gelovigen het contactpunt zijn met Christus, hun Heer. Zij,
de ‘Twaalf’, hadden Hem van zeer nabij gekend, zij hadden jarenlang met Hem
geleefd, zij hadden zijn boodschap, zijn woord persoonlijk gehoord; daarom waren
zij spontaan de referentiepunten voor het geloven in Christus. Deze Christus zo
levend mogelijk present stellen in zijn gemeente, zijn woord overbrengen was hun
vanzelfsprekende ‘dienst’ aan de gemeente.
Even spontaan moet hun ‘gezag’ in deze zijn geweest. Er is niets geforceerds,
niets opgelegds in dit gezag. ‘Dienst’ en ‘gezag’ der Apostelen waren spontaan
gegeven met de werkelijkheid dat zij gekwalificeerde ooggetuigen waren. Tegelijk
met deze vanzelfsprekende gezagspositie zien wij het gelovig bewustzijn opkomen
en groeien, dat deze door Jezus zelf gewild was. Duidelijk in de thema's in de
evangeliën die spreken over de bijzondere uitverkiezing, vorming en zending van
de ‘Twaalf’ als getuigen van het Rijk Gods dat in Christus gekomen is (b.v. Mt. 10,
16 en 18; Jo. 20, 19-23; 21, 15-19).
Uit deze gegevens kan men ook reeds enigszins de eigen functie van het ‘apostolaat’
in de eerste dagen der kerk bepalen. Misschien als volgt:
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Christus, de Heer, present stellen in de eerste christen-gemeenten. En wel: in het
getuigenis van de apostolische verkondiging, in sacramentele vieringen en in
sociaal-caritatieve dienst aan de gemeente. In ieder geval moet als grondinspiratie
van het ‘apostolaat’ aangeduid worden: het tegenwoordig stellen van Christus, de
Heer, onder de zijnen, in geloof om Hem verzameld.
Deze plaats van de Apostelen in de kerk der eerste dagen draagt reeds een ‘ambtelijk’
karakter. Want laat het duidelijk zijn dat het spontane gezag van de ‘Twaalf’ in eerste
instantie gegeven is met hun persoonlijk profetisch-charismatisch getuigenis van
Christus en zijn Evangelie, niettemin is hun ‘kerygma’, de kernachtige inhoud van
hun verkondiging - met name de verrijzenis des Heren - voorgegeven. Het is de Heer
zelf die present wil zijn en zich wil geven aan de zijnen, in dit profetisch getuigenis
van zijn ‘Apostelen’, zijn gezondenen. Zodoende zijn de ‘Twaalf’ zichtbaar teken
van Christus' eigen tegenwoordigheid in zijn gemeente, en reikt hun betekenis verder
dan hun persoonlijk getuigenis. Enerzijds zichtbaar teken, ‘sacrament’ van Christus'
presentie in zijn gemeente, anderzijds zijn ze tegelijk sacramentele zichtbaarheid van
de gemeente zelf als de mensheid om Christus verzameld. Goed, dit alles krijgt
gestalte in hun persoonlijk charismatisch-profetisch getuigenis; maar hun betekenis
voor de gemeente reikt verder: dit kan dan worden uitgedrukt in het begrip ‘ambt’4.
Tegen De Grijs en Bunnik zou ik ook willen zeggen dat dit ambt in de evangeliën
wel degelijk als levensroeping gesuggereerd wordt: de herhaalde eis van Jezus, dat
zijn Apostelen ‘alles om Hem moeten verlaten’, wijst sterk in deze richting5. Zo is
er m.i. toch wel iets te zeggen voor de stelling van de protestantse theoloog Ernst
Fincke: ‘Als Jezus Petrus de sleutels van het Rijk der Hemelen geeft, dan geeft Hij
hem niet alleen een bepaalde volmacht, kracht of genade, nee, Hij geeft hem een van
zijn privé-persoon onafhankelijk, daarom sacramenteel nieuw zijn’6.

4

5

6

E. Schillebeeckx, Theologische kanttekeningen bij de huidige priester-crisis; in Tijdschrift
voor Theologie 8 (1968), 402-434, wil deze ‘unieke, niet-herhaalbare functie.... geen “ambt”
noemen’ (pp. 409). Als ik goed zie, gaat het hier alleen om een bepaald woordgebruik.
Het ontwerp-rapport voor het Pastoraal Concilie schrijft op een onbewaakt ogenblik ook
spontaan: ‘Hij (de ambtsdrager) moet daarbij met zijn ambt, dit is met zijn hele bestaan (curs.
Tr.) vaak een moeizaam proces doormaken’ (p. 9). Trouwens, ook Bunnik, a.w. p. 182, trekt
het nodige terug van zijn oorspronkelijke stellingname, als hij schrijft: ‘....wordt in de
ambtsdrager, die in de gemeenschap met heel zijn existentie de heilbrengende Heer
representeert, het strikt-funktionele overstegen....’.
E. Fincke, Das Amt der Einheit; in Das Amt der Einheit, Grundlegendes zur Theologie des
Bischofsamtes. Schwabenverlag, Stuttgart, 1964.

Streven. Jaargang 23

245

Kerkelijk ambt in het Nieuwe Testament
Wanneer dan in de geschriften van het Nieuwe Testament duidelijk het feit van de
overdracht van deze apostolische zending vastgelegd staat, en tevens het bewustzijn
wordt uitgesproken dat ook deze overdracht op de bedoeling van onze Heer zelf
teruggaat - in de evangeliën vooral gesuggereerd in het verhaal van de zending der
72 andere leerlingen (Lk. 10, 1-20) -, dan lijkt de zin van deze eerste
institutionalisering van het apostolisch ambt in de kerk gegeven met Christus' belofte:
‘Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld’ (Mt. 28, 20).
Waar de kerk niet anders is dan de mensheid om Christus, haar Heer, verzameld
en waar het ambt in die kerk het ‘sacrament’ is van Christus' presentie onder de
zijnen, daar moet het blijvend karakter van deze tegenwoordigheid van de Heer
zichtbaar worden in een blijven van het ambt in de kerk. Dit nu wordt werkelijkheid
in de - nogmaals blijvende - ambtsoverdracht. Laat de concrete gestalte en vormgeving
van dit ‘instituut’ aanvankelijk onzeker zijn: het feit zelf van de overdracht van het
ambt en de eerste institutionalisering daarvan staat gegrondvest in de werkelijkheid
dat het ambt in de kerk ‘sacrament’ wil zijn van Christus' blijvende tegenwoordigheid
onder de zijnen.
Als rechtstreekse voortzetting van het apostolisch ambt wordt de aard van het
kerkelijk ambt wezenlijk bepaald door de aard van het apostolisch ambt. Dit betekent
allereerst dat het gezag van de drager van het kerkelijk ambt eveneens gegeven is
met de waarde van zijn getuigenis van Christus' presentie onder de zijnen. Daarom
lijkt dit gezag uiteindelijk te berusten op een equivalent van het ‘ooggetuige-zijn’
der Apostelen: laten wij zeggen, het in geloof doorleefd getuigenis van Christus'
woord en daad, waarin Hij in zijn kerk tegenwoordig gesteld wordt. Dit lijkt slechts
mogelijk, wanneer dit woord en deze daad van Christus volledig bezit hebben
genomen van, gestalte hebben gekregen in denken en doen van de getuige. Het gaat
waarachtig niet alleen om een formeel overbrengen van het Evangelie, maar om het
zichtbaar maken, het vóórleven daarvan voor déze gemeenschap, déze wereld. Het
gaat om het volledig levend maken van het Evangelie in het eigen leven en bestaan.
Of om het met de woorden van bovengenoemde Aanbevelingen te zeggen: ‘voorgaan
in en inspiratie tot waarachtige evangelische dienst aan mens en samenleving’.
Technisch geformuleerd: het spontane gezag van de kerkelijke ambtsdrager lijkt
allereerst gegeven met het charismatisch-profetisch karakter van het getuigenis dat
dit ambt constitueert.
Daarbij geldt dan tevens weer dat hij de profetische getuige van Christus is, getuige
van zijn Evangelie, door Hem gezonden tót zijn gemeente. Hetgeen onmiddellijk
weer de spanning teweegbrengt tussen enerzijds persoonlijk
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getuigen en anderzijds getuigen van wat aan dit getuigenis is voorgegeven. Het
ambtelijk getuigenis leeft daarom tegelijk van Christus' woord tót zijn gemeente én
van de wijze waarop dit woord in het geloof van de gemeente beleefd wordt. De
ambtelijke dienst is dus tegelijk dienst aan Christus die in zijn gemeente present
gesteld wil worden, én dienst aan de gemeente waarin Christus tegenwoordig is. De
priester is tegelijk gezondene vanwege Christus tót de gemeente én exponent van
het geloof in de gemeente.
Ondervragen wij nu het Nieuwe Testament naar de inhoud van deze ambtelijke
dienst, dan vinden wij deze op drievoudige wijze geconcretiseerd: dienst in het
ambtelijk getuigenis - vooral dat! -, in het voltrekken van sacramentele vieringen, in
de sociaal-charitatieve ‘diakonie’. Waarbij bovendien dient te worden opgemerkt
dat de taak van de ambtsdrager in de viering der Eucharistie, althans in de
Nieuwtestamentische geschriften, in het vage blijft. Misschien mag men uit deze
schriftuurlijke gegevens inderdaad wel besluiten, dat feitelijk geen enkel levensgebied
en geen enkele werkzaamheid uit het leven van de kerkelijke ambtsdrager behoeft
te worden uitgesloten; maar wel lijkt het ambtelijk-priesterlijk karakter daarvan
gegeven met de daaronder liggende grondinspiratie: Christus present stellen in zijn
gemeente en in de wereld.
Duidelijk is ook nog, dat in deze Nieuwtestamentische gegevens ‘dienst’ iedere
vorm van macht lijkt uit te sluiten. Het gaat er alleen om Christus, onze Heer, als
aanbod van Gods verlossende liefde onder de mensen tegenwoordig te stellen; aanbod
dat de vrije aanvaarding van de mens in geloof verwacht. Machtsontplooiing en
geweldpleging om dit geloof - hoe dan ook - af te persen lijken in tegenspraak met
de apostolische dienstbaarheid.

Ambtelijk en ‘algemeen’ priesterschap
Belangrijk lijkt nog even dieper in te gaan op de verhouding van het ambtelijk
priesterschap in de kerk tot het ‘priesterschap van alle gelovigen’ (dat - tussen haakjes
- in de eerste eeuwen ook als een ‘ordo’, een rang binnen het priesterschap in de kerk
gewaardeerd is, met een eigen ‘liturgie’, d.w.z. een eigen kerkelijke dienst). Het ambt
in de kerk staat inderdaad diep geworteld in deze priesterlijke gemeente, waarin het
priesterschap niet slechts een waardigheid is, maar leven.
Dit priesterschap van alle in Christus gelovenden lijkt gelegen in haar bemiddelende
activiteit tussen de wereld en Christus: de kerk als rond Christus verzamelde en uit
Hem levende gemeente heeft tot opdracht Christus, haar Heer, tot de wereld te
brengen. Daarin voltrekt zich haar priesterlijke opdracht. Dit nu geschiedt vooral in
het volledig deelnemen aan het streven van allen naar meer en beter mens-zijn in
alle gebieden van het mensenleven in deze wereld.
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Waar Christus' kerk echter haar uitdrukkelijke zichtbaarheid aanneemt, zal ook dit
priesterschap een eigen zichtbaarheid ontvangen. Dit nu geschiedt in het priesterschap
als ambt in de kerk, dat immers juist sacramentele zichtbaarheid wil zijn van Christus'
presentie onder de zijnen én - tegelijk - zichtbaarheid van het verzameld-zijn van
alle gelovigen rond hun Heer. In het ambt komt daarom de priesterlijke opdracht en
activiteit van geheel de kerk, als om Christus verzamelde gemeente, tot een bijzondere
zichtbaarheid, een eigen sacramentaliteit, als men wil. Tegen deze achtergrond kan
men met Bunnik zeggen: ‘Zij is binnenkerkelijke dienst aan de naar buiten tredende
gemeente van Christus’7. Hieruit kan al onmiddellijk volgen dat het hier niet gaat
om een hoger of lager niveau van christen-zijn, om meer of minder priester-zijn zelfs,
maar alleen om de sacramentele zichtbaarheid van het priesterschap in de kerk áls
kerk.
Het mysterie van Christus' presentie onder de zijnen, in deze wereld, wil zichtbaar
worden in een sacramenteel teken. Welnu, volgens Christus' eigen bedoeling is het
ambt in de kerk een dergelijk teken van zijn blijvende presentie onder de zijnen.
Omgekeerd ook: het verzameld-zijn van de mensheid rond Christus, haar Heer, dat
onmiddellijk een priesterlijk bemiddelen tussen Christus en wereld inhoudt, wil
zichtbaar worden in zijn ‘kerk’.
Zo wordt het mysterie van Christus' blijvende presentie onder de zijnen én - tegelijk
- het verzameld-zijn van geheel de mensheid om haar Heer sacramenteel zichtbaar
in de voortgaande overdracht van het ambt in de kerk. En wordt de priesterwijding
in de volle zin van het woord ‘sacrament’ van deze blijvende tegenwoordigheid van
Christus onder de zijnen in deze wereld. Juist deze eigen wijze van kerk-zijn sacramentele zichtbaarheid van ons aller kerk-zijn - bepaalt het kerkelijk ambt als
dienst aan Christus én - tegelijk - dienst aan de mensheid om Hem, haar Heer,
verzameld.
Tegen deze achtergrond kunnen dan de huidige vernieuwingen in de beleving en
uitoefening van het kerkelijk ambt gesitueerd worden: deklerikalisering (met als
voornaamste vraagstukken het aanvaarden van de gehuwde ambtsdrager en de vrouw
in het ambt), functiezuivering in de uitoefening van het ambt, herstructurering van
het ambtelijk functioneren in de wereld van vandaag. Over deze zaken kan men zich
vruchtbaar oriënteren door kritische lezing van het ontwerp-rapport zelf, Naar een
vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de ambtsbediening.

7

R.J. Bunnik, a.w., pp. 75-78.

Streven. Jaargang 23

248

Eerlijkheid in de Universiteit
J.J. Meltzer
De Universiteit verkeert in grote spanning. Als alle partijen zich in het debat over
het hoger onderwijs volledig en eerlijk zouden geven, waren de problemen gauw de
wereld uit. Maar helaas is er veel onoprechtheid. Bij een heleboel mensen.
Er is veel open en veel verkapt onfatsoen. De waarneembare onhoffelijkheid vormt
nog niet eens het grootste probleem, hoewel het esthetisch geen stap vooruit is dat
baarden en truien het jacket vervingen. De mooie maniertjes van vroeger wierpen
bepaalde dammen op die de communicatie tussen leraar en student belemmerden.
Men vergat dan allicht dat men over en weer van elkaar moest leren. Allerlei uiterlijke
onderscheidingstekenen kunnen de atmosfeer voor een kritische discussie verknoeien.
In dat opzicht kan de deformalisering dus de wetenschap ten goede komen. Maar de
balans sloeg door. Een minimum aan respect voor deskundigheid, belezenheid en
persoonlijkheid blijkt vaak niet meer te kunnen worden opgebracht. Soms wordt men
zelfs geconfronteerd met de overtuiging dat hoogleraren per se voor alles ongeschikt
zijn. Die mentaliteit is minstens zo onvruchtbaar voor een goede discussie als de
vroegere likkerij. De gewenste eindsituatie helemaal in het midden latend, dient er
bovendien meer dan tot dusverre beseft te worden dat menigeen het snelle evolueren
van allerlei normen eenvoudig niet kan bijhouden. Degene die in de universiteit zijn
dagtaak heeft, zou gebaat zijn met minder botheid om zich heen. Maar bovendien
strekken aanvaardbare omgangsvormen ook ten voordele van de student, die toch
niet mag verwachten dat hij, eenmaal afgestudeerd, overal de regels van elk huis
naar zijn hand kan zetten.
Erger dan de uiterlijke grofheid is het gemis aan innerlijke oprechtheid. Staaltjes
daarvan zijn te vinden op elk slagveldje waar de universitaire discussie zich afspeelt.
Men onthoudt de tegenpartij zijn ware overtuiging, zijn ware argumenten. Veel speelt
zich trouwens af buiten de aangewezen oorden van meningsvorming en beslissing.
Er wordt gerommeld op vergaderingen van alle geledingen. Ten onrechte wordt er
geschermd met portefeuilles. Niet elke spreker komt even gemakkelijk aan het woord.
Na afloop
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van de beraadslagingen over een punt en voor de stemming erover ventileert men
nog gauw even zijn mening, waarop de zaal dan geen weerwoord heeft. Het verdient
ook aanbeveling hetgeen op vergaderingen wordt gepresenteerd als ‘samenvatting
van de discussie’ eens kritisch te bekijken. Verslag en notulen dekken niet altijd de
herinnering van alle ter vergadering aanwezigen. Of de gemaakte afspraken loyaal
worden nagekomen, is ook een open vraag. Van elk van de hierboven in algemene
bewoordingen geschetste dingen kan ieder die met open oog en open oor meedraait
in de universitaire discussie de concrete voorbeelden geven. Dat geldt voor alle
geledingen. Hij zal er meestal bij moeten vertellen dat er geen sprake was van kwade
trouw bij wie dan ook. Maar dat brengt nu juist een extra element van
ondoorzichtigheid. Als gevolg van dat alles krijgen de tegenstellingen in de universiteit
een onwaarachtig karakter.
Markante tegenstellingen zijn er bijvoorbeeld binnen het wetenschappelijke corps.
Eertijds werd het meeste werk in de universiteit verricht door hoogleraren, eventueel
geassisteerd door hoogleraren in opleiding en door wat lager personeel. Dat is nu
wel anders. In enige jaren tijd ontwikkelde zich binnen dat oude patroon een zeer
omvangrijke wetenschappelijke staf, die de hoogleraren in aantal vele malen overtreft.
De staf is kwantitatief belangrijk, maar ook de kwaliteit kan aardig meevallen. De
afstand in kennis en begaafdheid tussen hoogleraar en staflid is soms kleiner dan
men zou vermoeden, afgaande op de macht en de status die het hoogleraarschap met
zich brengt. Dat het staflid er, wat zijn wetenschappelijke kwaliteiten betreft, vaak
mag wezen, kan liggen aan factoren als het van jaar tot jaar beter wordende onderwijs
over de gehele linie, beginnend met de kleuterschool. Ook aan de tijd die de hoogleraar
kwijt is aan administratieve en representatieve verplichtingen en die het hem soms
zeer moeilijk maken bij te blijven. Ook aan de betrekkelijk goede honorering van
het staflid, waardoor het voor stafleden niet meer nodig is allerlei nevenfuncties te
hebben. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor elk afzonderlijk geval. Er zijn hoogleraren
die terecht internationale faam genieten en er zijn stafleden die nooit aangesteld
hadden mogen worden. Men hoede zich echter voor de veelgemaakte vergissing dat
het staflid per definitie een onbetekenende krullenjongen is. Uit zijn taken blijkt al
het tegendeel. In vele faculteiten rust een belangrijk stuk onderwijs op zijn schouders,
en zonder wetenschappelijke staf zou er van het onderzoek aan de universiteit ook
niet veel terecht komen. De staf heeft recht op erkenning van zijn betekenis om nog
een andere reden. Vroeger bestond de staf vooral uit aankomende hoogleraren. Hun
tijd zou toch wel komen en een paar magere jaren waren het waard te worden
opgebracht. Van de huidige staf zal slechts een klein deel voor het hoogleraarschap
in aanmerking komen. Men heeft dus recht
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op een functie die op zichzelf waard is vervuld te worden. Men heeft ook recht op
inspraak in benoemingen, enerzijds op grond van zijn kwaliteiten als man aan de
boezem van de wetenschap, anderzijds omdat volledige onzekerheid over wie men
boven zich geschoven kan krijgen, onaanvaardbaar is.
Heel wat hoogleraren schatten hun stafleden op de juiste waarde en handelen daarnaar.
Dat leidt tot goede verhoudingen binnen de groep en een ideale werksfeer. Een
dergelijke situatie is zelfs typerend voor enkele faculteiten in hun geheel. Iets van
een feitelijke integratie binnen het wetenschappelijk corps kwam aldus spontaan tot
stand en behoeft nog slechts formele bekrachtiging. Daarom is het zo'n dwaas
schouwspel dat men in allerlei discussies tot zelfs in de pers toe staf en hoogleraren
bijna als vijanden tegenover elkaar ziet staan, terwijl de hoogleraren de eigen
autonomie verdedigen met een onjuist beroep op de belangentegenstellingen met de
staf. Trouwens in het verbeten gevecht om niets van de autonomie van het
hoogleraarschap prijs te geven worden tal van onzindelijke argumenten gehanteerd,
zelfs in het openbaar. Het pleit niet voor de senaat van de universiteit van Amsterdam
dat geen betere argumenten worden geëist om de gedachte aan één geïntegreerd
wetenschappelijk corps af te wijzen. In een eind oktober gehouden senaatsvergadering
werd hoe dan ook de eenheid van het wetenschappelijk corps niet aanvaard. En dat
terwijl het verenigde wetenschappelijke corps dan nog slechts zou omvatten de
hoogleraren, lectoren en de wetenschappelijke medewerkers in vaste dienst. Daarbij
moet worden bedacht dat men eerst na vier jaar dienstverband in vaste dienst kan
worden opgenomen. Onopgemerkt liep na het bekend worden van de ongunstige
uitslag van de stemming een stafvertegenwoordiger de zaal uit. Al zijn collega's
volgden hem enige tijd later op minder onopgemerkte wijze, toen de stafvoorzitter
door de voorzitter van de vergadering het woord werd onthouden. De verhouding
tussen stafbestuur en universiteitsbestuur was al gespannen. Het klimaat voor een
heling van de breuk is niet te gunstig. Behoudende krachten binnen de staf en
progressieve krachten binnen de senaat zullen wel trachten de kloof te overbruggen,
maar het is de vraag of zij de partijen weer zo gemakkelijk tot elkaar kunnen brengen.
Van de balustrade was bij het vertrek van de stafdelegatie door studenten geroepen
‘dit is het begin’, op pijnlijke wijze demonstrerend dat de staf, die zich politiek gezien
om begrijpelijke redenen altijd wel ergens in het gebied tussen hoogleraren en
studenten zal ophouden, deze laatsten wel erg dicht genaderd is. Een identificatie
waar heel wat studenten, heel wat stafleden en heel wat hoogleraren weinig gelukkig
mee zullen zijn.
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Of het een echt begin wordt, valt af te wachten. Het weer was niet bevorderlijk voor
de studentenactie van 4 november. Maar al doet de lont het niet, dan wil dat nog niet
zeggen dat er geen behoorlijk pak dynamiet onder de universiteit ligt. Namen alle
partijen daar nu maar wat van af. Van sommigen is duidelijk dat zij niets liever willen
dan een explosie. Zij stellen hun eisen net zo hoog dat de tegenpartij er juist geen ja
op kan zeggen. Maar toch houden zij hun eisen weer net zo laag dat zij de publieke
opinie niet al te zeer tegen zich in het harnas jagen. Als de anderen maar alles deden
om de spanning binnen de universiteit te verminderen, was er al veel gewonnen.
Gewoon een kwestie van eerlijkheid en loyaliteit.
Overigens is Amsterdam een op zichzelf en technisch bezien geen ongeschikt
beginpunt voor actie. De Universiteit van Amsterdam was vroeger een gemeentelijke
universiteit. De universiteit wordt er tot op zekere hoogte nog steeds geregeerd door
besluiten van de gemeenteraad, een gemeenteraad bovendien, die is samengesteld
uit overwegend betrekkelijk progressieve leden. De zogenaamde ‘100% wet’ van
Minister Veringa beoogt een deel van de locale macht over te hevelen naar Den Haag.
Dus een eventueel begin moet ook met te lang op zich laten wachten wil het zuiver
strategisch gesproken nog zin hebben. Blijkbaar achten revolutionaire krachten
zichzelf het sterkst op het niveau van de universiteit zelf en streven naar zo groot
mogelijke autonomie. Een deel van de afkeer van de inspraak door zogenaamde
maatschappijvertegenwoordigers in het universiteitsbestuur kan wellicht daaraan
worden toegeschreven.
De minister lijkt te handelen als de winkelier die een bepaalde verkoopprijs voor
ogen staat en zijn biedprijs verhoogt naarmate er meer korting wordt afgedongen.
De minister vroeg de universiteiten advies over een gewenste toekomstige structuur.
Wat er uitlekte van de op handen zijnde adviezen leek nogal ver te gaan en dus kwam
nog voor het verstrijken van de termijn van indiening van de adviezen de nota Veringa
uit, waarin de minister ten opzichte van eerder ingenomen standpunten minder
concessies leek te doen. De nota Veringa ontmoette hevige kritiek. Toen kwam de
‘100% wet’, waaruit een nog straffere beleidslijn spreekt. Intussen noemt de minister
zijn eigen voorstellen vooruitstrevend, maar dat is weer zo een geval van
onoprechtheid. Een onoprechtheid die zo onhandig is verpakt, dat men het echt geen
bedrog mag noemen.
Zo komen wij er niet gauw uit. Menigeen voelt zich onbehaaglijk bij de gedachte
dat de student zelf (bv. in de one man one vote constructie) het laatste woord zou
kunnen hebben in zijn opleiding. Het gevaar dat een streven naar snel afstuderen de
studie kwalitatief zou uithollen, is niet
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denkbeeldig. De kans dat de universiteit zou worden gebruikt als hefboom om de
maatschappij te hervormen, is al evenmin denkbeeldig en waarom zou dat minder
verwerpelijk zijn dan het geven van inspraak van maatschappij-vertegenwoordigers
bij de opleiding. Hier liggen belangentegenstellingen die, anders dan de spanningen
binnen het wetenschappelijk corps, fundamenteel zijn. Net zo goed als de mate van
stemrecht, toe te kennen aan het wetenschappelijke corps, inzet kan zijn van een
fundamentele strijd. Niet de min of meer vanzelfsprekende eenheid van het
wetenschappelijk corps. Ook hier is eerlijkheid en oprechtheid geboden. Men moet
eerlijk uitkomen voor de grens die men in geweten stelt aan de democratisering van
het onderwijs en men moet die zienswijze naar beste weten en met inspanning van
alle krachten argumenteren. Hoe gaat het nu? De grenzen worden gelegd in
niemandsland, waar er nog niets aan de hand is, en dus gegarandeerd onder de voet
gelopen. En de argumenten die worden gehanteerd zijn lachertjes.
Vormen hoogleraren en wetenschappelijke staf aparte geledingen of moet men ze
samenvoegen? Bij deze vraag stonden wij uitvoerig stil. Er zal trouwens de komende
weken nog genoeg over gepraat worden. Misschien zijn daar onplezierige gesprekjes
bij. Bijvoorbeeld tussen stafleden en bepaalde hoogleraren die een belangrijk deel
van de onderwijstaak geheel en al hebben overgedragen aan stafleden en desondanks
in de openbare senaatsvergadering stemden tegen het voorstel hoogleraren en staf
als één geleding te beschouwen.
Er is nog een geleding in discussie en dat is de t.a.s. (technische administratieve staf).
Een tot voor kort weinig militante groep die het aan niets heeft verdiend dat er tijdens
de laatste senaatsvergadering denigrerende opmerkingen over hun betekenis voor de
universiteit zijn gemaakt. De stemverhouding die zij zouden moeten hebben in de
universiteitsraad is onderwerp van politieke discussie. Hoogleraren wensen een
uitbreiding van het eigen aandeel ten koste van hetgeen aan de t.a.s. is toegedacht.
Staf en studenten verzetten zich tegen een dergelijke verschuiving. Het is niet
uitgesloten dat beide laatstgenoemde categorieën zowel als de hoogleraren niet zozeer
denken aan hetgeen de ta.s. billijkheidshalve toekomt, maar aan de invloed die de
stemverhouding heeft op de eigen macht. Dit zou ook wel eens kunnen gelden voor
de discussie over het al dan niet creëren van een college van
maatschappij-vertegenwoordigers als geleding. Het touwtrekken over het aantal
geledingen is niet nieuw.... Discussiëerde men in de Franse revolutie in de eerste
jaren niet over het feit of adel, geestelijkheid en derde stand twee of drie geledingen
moesten vormen?
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Besteedde men - toen gekozen was voor 3 standen - daarna niet enige jaren aan de
vraag - een man een stem of gelijk aantal stemmen per ‘geleding’? Leidde dit
uiteindelijk niet tot het verlicht despotische regiem van Napoleon, die de
vernieuwingen incorporeerde in zijn systeem?
Betekent dit alles niet, dat wanneer hoogleraren, staf en studenten de loyaliteit die zij aan wetenschap en samenleving verplicht zijn - uit het oog verliezen, over
enige jaren een nieuw beheerssysteem zal worden afgedwongen omdat ieder eikaars
ondeugden zat is? De tijd dringt en dwingt. Wordt het niet hoog tijd dat allen die
zich niet bevooroordeeld achten zich verenigen tot een zelfstandige eenheid, waardoor
de universiteit als twistappel uit de handen geraakt van naar macht strevende
ambtenaren, op hun zetels verliefde hooggeleerden, door frustraties verkommerde
stafleden en naar eenzijdigheid radicaliserende studenten? Zo niet dan staan ons nog
wonderlijke ontwikkelingen te wachten. Wij zullen die voor U blijven volgen.
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De nachtelijke activiteit van de hersenen: slaap en droom
A. Bauchau
Wat weten wij fysiologisch van slaap en droom? Twee theorieën die eens furore
maakten, maar nu voorgoed voorbijgestreefd zijn, kunnen ons op weg helpen in de
doolhof van het probleem.
De eerste stelde dat het organisme in de loop van de dag een niet nader bepaalde
toxine (giftige stof) accumuleerde die werkte als een narcoticum en tenslotte de slaap
veroorzaakte; in de slaap werd die toxine dan weer geëlimineerd. Vooral het
onderzoek van Siamese tweelingen heeft deze theorie ontzenuwd. Indien de slaap
veroorzaakt wordt door een toxine, dan zouden Siamese tweelingen, wier
bloedsomloop in elkaar vertakt is, tegelijk moeten inslapen en wakker worden. Welnu,
dat is helemaal niet het geval, zoals is gebleken uit de observatie van een Russische
‘psodyme’ tweeling.
Volgens de tweede theorie ontstond de slaap uit een tijdelijke vermindering van
de bloedstroom door de hersenen. De zenuwcellen zouden minder zuurstof krijgen,
ze zouden lijden aan een goedaardige verstikking, waardoor hun activiteit wordt
stopgezet of geremd. Proefondervindelijk is echter gebleken dat de bloedstroom door
de hersenen tijdens de slaap niet afneemt, maar integendeel kennelijk, zij het lichtjes,
toeneemt. Het zuurstofverbruik blijft praktisch even hoog als in wakende toestand.
Chemisch zijn de hersenen dus even actief wanneer ze slapen als wanneer ze over
al hun psychische vermogens beschikken. Deze paradox betekent natuurlijk niet dat
de topografie van die activiteit in beide gevallen identiek is.

Elektrische studie van de slapende hersenen
De eerste aanzet voor een fysiologische verklaring van de slaap dateert van na de
eerste wereldoorlog. Om de elektrische stroom die door de hersenen loopt te
detecteren, ontwerpt Hans Berger, een psychiater uit Jena, een apparatuur die voor
die tijd bijzonder ingewikkeld was. In 1924 slaagt hij erin het eerste encefalogram
op te nemen. Scrupuleus, bang of bedeesd,
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publiceert hij het resultaat pas vijf jaar later, in 1929. Reactie in wetenschappelijke
kringen: bitter weinig, geen mens neemt de moeite Bergers proefnemingen over te
doen. Die onverschilligheid is wel niet goed te praten, wel te verklaren: het
ongeordende tracé van Bergers encefalogram, resultante van de globale activiteit
van miljarden cellen, schijnt nu niet direct een ideale grondslag te bieden voor een
analyse van zo complexe processen als die van de hersenen. Bergers opnemingen
zien er trouwens helemaal niet spectaculair uit: gewone elektrische oscillaties met
kleine amplitude, een tiental per seconde. Bovendien, Berger was een psychiater, en
hebben psychiaters niet de naam dat zij altijd wel argumenten vinden voor de meest
buitenissige ideeën als zij zelf maar overtuigd zijn van de juistheid ervan? Zo kon
de grote Engelse fysioloog Adrian in 1934 nog verklaren: al die oscillaties lijken mij
‘hopeloos constant’.
Maar het zou niet lang duren voor Bergers apparaat geperfectioneerd werd en de
ervaring een meer verantwoorde interpretatie van zijn encefalogrammen mogelijk
maakte. Alles wat wij op het ogenblik weten over slaap en droom, danken wij aan
Bergers ontdekking. Met name denken wij dan aan het prachtige werk van de ploeg
van Kleitman aan de Universiteit te Chicago, met Aserinsky, Dement en Wolfert;
aan het meer recente werk ook van een team in Lyon: Jouvet, Klein en Ruckebusch.
Vindingrijk en volhardend hebben zij Bergers vondst benut om het onbekende land
van de slapende hersenen in kaart te brengen.
De elektrische activiteit in de verschillende gebieden van de hersenschors of van
de spieren aan de oppervlakte van het lichaam is tegenwoordig heel gemakkelijk te
registreren. Op ieder gewenst punt van schedel, oogkassen, borst of rug kun je een
elektrode bevestigen en deze verbinden met een registreerapparaat. Proefpersonen,
die een nachtje in het laboratorium willen komen slapen, zijn blijkbaar gemakkelijk
te vinden (bij Klein kregen ze vijf dollar per nacht). Zo kan het verloop van de zenuwen spieractiviteit tijdens slaap en droom objectief geobserveerd worden.
Figuur 1 toont hoe zo'n registratie er uit ziet. In waaktoestand vertonen de hersenen
heel snelle en onregelmatige oscillaties, 8 tot 13 cycles per seconde. Dit is het
zogenaamde ‘alfa-ritme’. Bij het inslapen vertraagt dit ritme (4 tot 6 cycles per
seconde, in fase 1). Daarop volgen oscillaties die gegroepeerd zijn in bundels met
variërende amplitude (14 tot 16 cycles per seconde, in fase 2). In fase 3 sterft het
ritme langzaam weg. Tenslotte, in fase 4, treden de delta-golven op met grote
amplitude (2 tot 4 cycles per seconde). Waarschijnlijk wijzen deze op een toenemende
synchronisatie van de celactiviteiten van de schors. Het subject slaapt nu heel diep
en rustig. De ademhaling gaat langzaam, het hart klopt trager, de oogballen maken
trage horizontale bewegingen. Al deze verschijnselen wijzen op wat
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genoemd wordt de ‘trage slaap’. De drempel van het wakker worden gaat steeds
hoger liggen. Maar nu volgt een terugkeer naar fase 1, en meteen opnieuw dezelfde
cyclus. In de loop van een nacht doorlopen wij aldus verschillende van die cycli.
Iedere cyclus duurt ongeveer 90 minuten. Tegen het einde van de nacht wordt de
slaap wel minder vast: fase 4, de diepe slaap, wordt niet meer bereikt, we springen
vaak van fase 2 of 3 direct terug over naar fase 1.
Drie tot vijf keer per nacht, op het ogenblik van de terugkeer naar periode 1, wordt
het rustige tracé van het encefalogram ineens heftiger: het vertoont gelijkenis met
dat van hersenen in waaktoestand. De oogbollen gaan bewegen, alsof ze een boeiend
schouwspel volgden; ademhaling en hart gaan sneller. De tonus van de halsspieren,
die in de trage slaap gehandhaafd blijft, verdwijnt; de slaper blijft doorgaans
onbeweeglijk. De drempel van het wakker worden ligt nu heel hoog. Wordt hij
overschreden en wordt de slaper dus abrupt wakker gemaakt, dan herinnert hij zich
in 80% van de gevallen dat hij gedroomd heeft en kan hij gemakkelijk beschrijven
wat hij ‘zag’.
Figuur 2 synthetiseert de observaties waargenomen bij eenzelfde individu
gedurende 13 opeenvolgende nachten. De horizontale staafjes duiden begin en duur
van de oogbewegingen aan. Het cyclische karakter van het fenomeen is duidelijk te
zien. Normaal bewegen de ogen zich in een horizontaal vlak. Bewegen ze zich in
een verticaal vlak, dan verklaart het subject,
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wanneer het wakker gemaakt

wordt, dat het iets waarnam dat zich van boven naar beneden verplaatste. Verraadt
het encefalogram weinig of geen oogbewegingen, dan verklaart de proefpersoon dat
hij iets zag dat ver af lag. Er bestaat dus een bevredigende correlatie tussen de
bewegingen van de ogen en de aard van het droombeeld. Overigens, hoe actiever
het subject in zijn droom betrokken is, hoe meer de ogen bewegen.
Beweging van de ogen en verdwijning van de tonus van de voorste halsspieren
zijn de zekerste criteria om te zeggen: hier wordt gedroomd.
In figuur 3 zien we het normale verloop van de slaap: opeenvolgende cycli van
ongeveer 90 minuten; maximale diepte van de slaap in het begin, daarna steeds
oppervlakkiger slaap naarmate de nacht vordert; heftige

oogbewegingen op het ogenblik dat de slaper uit de diepe slaap terugkeert naar fase
1; ontwaken tenslotte, dat voorafgegaan wordt door een laatste droom, de droom die
doorgaans het gemakkelijkst in de herinnering blijft. Hieruit blijkt dat de droom niet
een flitsend visioen is, dat in enkele seconden tijd een indrukwekkend aantal
wederwaardigheden opeenhoopt, maar een proces dat ongeveer in hetzelfde tempo
verloopt als in het werkelijke leven. Dement heeft dit overtuigend aangetoond. Hij
laat een van zijn proefpersonen tien minuten dromen, zoals dat af te lezen is van de
snelle oogbewegingen; dan sluipt hij de kamer binnen en spuit wat water op de rug
van de slaper; hij wacht 30 seconden, maakt hem abrupt wakker en begint hem te
ondervragen. De proefpersoon begint een toneelstuk te
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beschrijven, waarin hijzelf een rol speelt: ‘Ineens valt de hoofdactrice neer. Water
stroomt over haar neer. Ik loop naar haar toe, voel op mijn beurt water over hoofd
en rug lopen. Waarom is zij gevallen? Ik zie kalkpuin op haar kleren, ik kijk omhoog
en zie een gat in het plafond. Ik trek haar in de coulissen en roep dat ze het doek neer
moeten laten. Dan ben ik wakker geworden’. Dement laat hem daarop heel dit verhaal
naspelen, vanaf het ogenblik dat hij dat water heeft gewaargeworden. De reconstructie
vraagt nauwelijks minder dan 30 seconden, ongeveer de tijd dat Dement gewacht
heeft.
Steunend op vele analoge gegevens, meent Dement dat de duur van onze dromen
varieert van 8 tot 30 minuten, soms meer. De eerste droom van de nacht schijnt over
het algemeen korter te zijn (gemiddeld 10 minuten in 71 geobserveerde nachten), de
tweede en de volgende duren van 20 tot 35 minuten. Wij besteden dus een of twee
uur van onze slaap aan de droom, d.i. 18 à 25% van de nacht.
Dit geldt voor volwassenen. De hersenactiviteit van de foetus daarentegen lijkt
nogal anarchistisch. Pas vanaf de 6e maand wordt het encefalogram wat regelmatiger
en vertoont het een cyclisch karakter. In de 8e maand wordt het onderscheid tussen
slaap en waaktoestand goed zichtbaar. De cycli zijn bij pasgeborenen en kinderen
korter (Aserinsky): slechts een uur, waarna de baby wakker wordt, even woelt, en
een nieuwe periode van 60 minuten begint. De cycli worden geleidelijk langer, tot
ze gelijk worden aan die van volwassenen. Hetzelfde zien we trouwens in de hart-,
ademhalings- en maagcyclus, hetgeen erop schijnt te wijzen dat aan alle samen een
fysiologische basiscyclus ten grondslag ligt.
Concluderend: in één slaapperiode zijn duidelijk twee toestanden te onderscheiden:
de langzame slaap en de snelle of onirische slaap, ook de paradoxale slaap genoemd.
De globale activiteit van de hersenen vermindert blijkbaar niet; ze is alleen anders,
op een andere basis georganiseerd dan wanneer wij wakker zijn.
Deze onderzoekingen hebben een eind gemaakt aan tal van legenden, zelfs van
vaste overtuigingen. Hoeveel mensen zijn er niet die beweren dat zij nooit of zelden
dromen? Welnu, alle proefpersonen van Kleitman die dachten dat zij nooit droomden,
erkenden dat zij bezig waren te dromen op het ogenblik dat zij wakker werden
gemaakt. Het lijkt dus wel heel waarschijnlijk, zoniet zeker, te zijn dat wij allemaal
iedere nacht dromen en iedere nacht meer dan eens. Maar heel weinig herinneren
wij ons daarvan. Alleen als we wakker worden uit een droom die nog aan de gang
was of net afgelopen, kunnen wij er ons gemakkelijk iets van herinneren. En hoe
langer de droom duurt over de paradoxale fase heen, des te gemakkelijker verdwijnt
hij voorgoed uit het geheugen.
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Slaap en droom bij dieren
Willen we deze fenomenen verder bestuderen, dan moeten we gaan experimenteren.
Dat is niet zo makkelijk en niet altijd onschuldig: opzettelijk gaan we het proces
verstoren en brengen we er traumatismen in aan. Dat kunnen we alleen doen met
dieren. Maar dan rijst eerst de vraag: slapen dieren echt? En vooral: dromen ze?
Het best gaan we te rade bij de soorten die het dichtst bij ons staan.

FILOGENETISCHE VERSPREIDING VAN ‘TRAGE SLAAP’ 1 en ‘PARADOXALE SLAAP’2

Figuur 4. Bij insecten, schaaldieren, gasteropode weekdieren (slakachtigen) zijn
perioden van inactiviteit, zelfs van schijnbare rust waar te nemen, maar van echte
slaap kun je hier niet spreken. Cefalopode weekdieren daarentegen (zoals de inktvis)
kennen een sterke cerebrale concentratie en een dagelijks gedrag dat heel dicht bij
de slaap staat: onbeweeglijkheid,
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daling van de prikkelbaarheid, inkrimping van de pupillen, vertraging van de
ademhaling, enz.. Voorlopig zijn dit de enige ongewervelde dieren die deze fenomenen
vertonen.
Onder de gewervelde dieren kennen de nachtvissen (zeepaling en pieterman)
blijkbaar geen slaap. Bij andere wordt de activiteit overdag afgewisseld met inactiviteit
's nachts. Maar slapen ze daarom? Dat is niet zo zeker. Bij de amfibieën wordt het
al iets duidelijker. Sommige tritons (watersalamanders) bijvoorbeeld komen 's nachts
uit het water, sluiten de ogen, worden zintuiglijk en motorisch minder prikkelbaar,
en hernemen hun wakkere activiteit pas tegen zonsopgang.
Bij de reptielen is er geen twijfel meer: slangen, hagedissen, krokodillen,
schildpadden slapen overvloedig. In 1963 heeft Klein, van de school van Lyon, een
encefalogram geregistreerd van inslapende schildpadden. Hij constateerde dezelfde
symptomen als in de trage slaap van de mens: merkelijke ontspanning van de
halsspieren, vertraging van hart en ademhaling; er is geen reactie meer op
audio-visuele prikkels en tamelijk sterke huidprikkels zijn nodig opdat het dier kop
en poten onder het schild terug zou trekken. Snelle slaap of droom kon men echter
niet ontdekken. De schildpad besteedt de helft van haar lange bestaan aan de slaap,
dromen echter blijven haar blijkbaar ontzegd.
Klein heeft ook onderzocht hoe kippen en duiven inslapen. Ze trekken de nek in,
leggen de kop vast op de krop, sluiten de oogleden en ontspannen de tonus van de
spieren. Maar nu manifesteert zich iets nieuws, zij het nog heel bescheiden: na een
half uur trage slaap verschijnen op het encefalogram paradoxale fasen, die gepaard
gaan met enkele snelle, ongeordende oogbewegingen. Dit schijnt op vluchtige dromen
te wijzen, die niet langer duren dan 5 of 6 seconden, in totaal slechts 0.2 à 0.5% van
de totale slaapduur (figuur 5).
Bij de zoogdieren tenslotte vinden we de verschillende manieren van slaap in hun
volledige expressie. Echter niet bij alle zoogdieren in dezelfde graad. Varkens
bijvoorbeeld zijn goede slapers, zij nemen zelfs een comfortabele siësta. Volwassen
herkauwers daarentegen slapen veel minder: het schaap bijvoorbeeld 48 minuten in
24 uur, en dan is die slaap nog heel licht.
Gelukkig voor de fysiologen zijn de vleesetende dieren voortreffelijke slapers, en
daaronder zijn er die heel dicht bij ons staan: de hond en de kat. De kat bijvoorbeeld
besteedt 65% van haar tijd aan zalige slaap. En het verloop daarvan is nauwkeurig
af te lezen van een encefalogram: doorgaans 10 à 20 minuten lichte slaap, te
vergelijken met de trage slaap van de mens; daarna een paradoxale periode van 6 à
7 minuten, die schijnt te beantwoorden aan de droomfase in de menselijke slaap:
totale ontspanning van de nekspieren, ongeordende bewegingen van de oogbollen.
Deze op-
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DUUR VAN PARADOXALE SLAAP IN % VAN TOTALE DUUR VAN SLAAP

eenvolging wordt verschillende keren herhaald, met een tussenpauze van telkens 25
minuten. De kat levert aldus goed vergelijkingsmateriaal (figuur 5 bis).

Fysiologisch onderzoek van slaap en droom
Vanzelf rijst een eerste vraag: bezit het zenuwstelsel een bepaalde structuur die slaap
veroorzaakt, of volgt slaap gewoon uit de vertraging of stilstand van de activiteit van
een centrum dat verantwoordelijk is voor het wakker zijn?
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a. De substantia reticularis (het reticulair stelsel): waakzaamheidscentrum
Sinds 1949 is het bestaan bekend van een zenuwformatie die verantwoordelijk is
voor het wakker zijn. De anatomie leert dat alle zintuigzenuwen die uitgaan van de
periferie van het lichaam, wel uitlopen op de schors, maar onderweg zijn er
vertakkingen van zenuwnetten; deze worden geleid naar een groep zenuwcellen,
gelegen in het centrum van de hersenstam: de ‘substantia reticularis’ of het ‘reticulair
stelsel’ (figuur 6).
Dit reticulair stelsel is niet groter dan een pink, maar vormt

een heel interessante structuur. Ze werd onderzocht door de Amerikaan Mazoun en
de Italiaan Moruzzi, aan de Northwestern University. Een zwakke elektrische stroom
door het reticulair stelsel volstaat om een slapende kat wakker te maken; wordt het
vernietigd, dan volgt een coma waaruit de kat nooit

Streven. Jaargang 23

263
meer wakker wordt. Kennelijk vormt het dus een waakzaamheidscentrum. Het is als
een vooruitgeschoven wachtpost in het zenuwstelsel: het registreert alle perifere
zintuigelijke boodschappen, en wanneer deze sterk of significatief genoeg zijn, maakt
het de schors wakker en bereidt ze voor op hun komst. Komt het niet tussenbeide,
dan bereiken de signalen wel hun bestemming, maar ze worden niet herkend, niet
geïnterpreteerd en wekken dus geen enkele intelligente reactie. Deze functie verklaart
bijvoorbeeld hoe een moeder in haar slaap het lawaai van de straat niet hoort, maar
wakker wordt zogauw haar kind zich laat horen. Het huilen van het kind waarschuwt
direct de substantia reticularis, waarvoor het een precieze betekenis heeft; anonieme
geluiden daarentegen wekken geen enkele reactie.
Deze anatomische structuur verklaart ook de werking van verdovende middelen
en slaapmiddelen: ze blokkeren de toegang tot de substantia reticularis, zonder de
toegang van de zenuwimpulsen tot de schors ernstig te beïnvloeden. Opwekkende
middelen daarentegen vergemakkelijken de toegang van de impulsen, brengen het
reticulair stelsel in staat van alarm, en versterken aldus de waakzaamheid.
Verder regelt en verfijnt het reticulair stelsel enigszins de motorische reacties,
vrijwillige zowel als reflexe. Een fraaie demonstratie daarvan vinden wij bijvoorbeeld
in de studie van knieschijfreflexen. Van een gevoelloos gemaakte aap legt men een
van de poten op een stang; aan een van de tenen maakt men een stilet vast; tikt men
op de knieschijf, dan registreert het stilet de reflex op een cylinder. Laat men vooraf
een zwakke elektrische stroom door de top van de substantia reticularis gaan, dan is
de reflex sterker en omvangrijker; een prikkel onder in de substantia reticularis
daarentegen maakt de motorische reactie zwakker.
Is hiermee alles verklaard? Is slaap dan niets anders dan de tijdelijke uitschakeling
van die waak-rol welke de reticularis speelt ten opzichte van de schors? Volgens de
Belgische fysioloog Bremer zou die uitschakeling dan bijvoorbeeld veroorzaakt
kunnen worden door een verzwakking

van de uitwendige prikkels: wij slapen inderdaad gemakkelijker in als het stil en
donker is.

b. De raphé: slaapcentrum
Een nieuw experiment van Moruzzi heeft deze opvatting echter grondig gewijzigd.
Om de wer-
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king van het reticulair stelsel verder te onderzoeken, voerde hij een sectie uit op de
hersenstam van een kat, ongeveer midden in de brug van Varol, juist voor de plaats
van uittreding van de drielingzenuw (figuur 7). Gevolg: de kat sliep nog slechts 20%
van de dag, in plaats van 65%. Het alfa-ritme van de hersenschors en de
oogbewegingen verrieden overigens een kennelijke waaktoestand. De operatie scheen
het reticulair stelsel bevrijd te hebben van de remmende controle van bepaalde centra
van de hersenstam. Wat voor centra zijn dat en waar liggen ze? Jouvet denkt aan een
groep zenuwcellen, bekend onder de naam ‘raphé’ (gr. naad), die zich bevindt op de
middellijn van het verlengde merg (figuur 8). Worden deze cellen voor 80%
vernietigd, dan ontstaat er een nog duidelijker slapeloosheid dan in het experiment
van Moruzzi: de kat slaapt nog slechts 10% van de tijd. Een radicalere vernietiging,
100%, is niet mogelijk: dat zou het dier met overleven.

Later ontdekken twee Zweedse geleerden, Dahlström en Fuxe, dat de cellen van de
raphé, onder ultraviolette stralen, een sterke gele fluorescentie vertonen. Dit betekent
dat ze een opmerkelijke kwantiteit serotonine bevatten. Welnu, sinds lang weten we
dat deze scheikundige stof (indol) een krachtig effect heeft op de hersenen, zoals
overigens op andere organen. Het feit dat het ook aanwezig zou zijn op zo'n
strategische plaats als de raphé, opent de weg naar een biochemische interpretatie
van de slaap. Jouvet heeft inderdaad kunnen aantonen dat er een nauw parallellisme
bestaat tussen de omvang van de beschadiging welke aan de raphé wordt
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aangebracht, de vermindering van slaap en een verminderde concentratie van
serotonine in de hersenen.
Voorlopig samenvattend kunnen we dus zeggen: het ontstaan van de slaap schijnt
afhankelijk te zijn van het samenspel van tenminste twee formaties: het
waakzaamheidscentrum in het reticulair stelsel en het slaapcentrum in de raphé.
Serotonine kan dan de chemische tussenschakel zijn in de remmende werking van
het tweede op het eerste.
Dit is echter slechts een voorlopig operationeel schema. De slaap is ook afhankelijk
van een werking van de voorste hersencentra (thalamus en cortex). Worden een kat
deze afgenomen, dan worden er geen golven meer geregistreerd die kenmerkend zijn
voor de trage slaap. Maar de reden van deze interventie van de bovenste centra is
nog niet duidelijk.

c. De Locus Coeruleus: droomcentrum
Paradoxaal genoeg weten we op het ogenblik beter welke zenuwstructuren nodig
zijn voor de droom dan voor de slaap. Een sectie op de hersenen van de kat juist voor
de Brug van Varol supprimeert praktisch de werking van de voorste hersenen. Het
dier blijft nog maanden leven, maar gaat ononderbroken, steeds weer opnieuw direct
over van het wakker zijn naar de paradoxale slaap (cfr. figuur 7). Dezelfde operatie
achter de Brug stelt nog meer zenuwcentra buiten werking en schakelt ook elke
paradoxale fase definitief uit. Waarschijnlijk hangt deze dus af van bepaalde
zenuwcellen van de Brug. Jouvet heeft aangetoond dat het hier gaat om twee
symmetrische cellengroepen, aan de bovenzijde van de Brug gelegen: de Locus
Coeruleus (cfr. figuur 8). Zij zenden o.m. impulsen uit die naar de gezichtsbanen
leiden, hetgeen waarschijnlijk verklaart waarom visuele beelden in de droom zo'n
grote rol spelen; de bewegingsbanen daarentegen worden krachtig geblokkeerd.
Dahlström en Fuxe hebben deze Locus onderzocht onder ultraviolette stralen. Zij
vonden er een groene fluorescentie, die de aanwezigheid van nor-adrenaline verraadt.
Deze cathecolamine zou dus een rol kunnen spelen in het ontstaan van de droom,
zoals de serotonine in het ontstaan van de slaap.
De hypothese van Jouvet kan als volgt geschematiseerd worden (figuur 9): wakker
zijn, wanneer de cortex geactiveerd wordt door het reticulair stelsel, inslapen, wanneer
de cortex beïnvloed wordt door de serotonine, afgescheiden door de raphé; zij
onderbreekt de werking van het reticulair stelsel op de cortex en de gezichtsspieren,
niet echter op de tonus van de halsspieren, paradoxale fase, wanneer de nor-adrenaline
vrij gemaakt wordt door de Locus Coeruleus; zij supprimeert gedeeltelijk de
remmende werking van
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het reticulair stelsel op de cortex en de gezichtsspieren,

maar blokkeert alle impulsen in de richting van de halsspieren.
Voorlopig is dit de meest gedetailleerde en synthetische theorie over de
mechanismen van slaap en droom.

Biologische rol van de droom
Zijn er, tenslotte, fysiologische argumenten die wijzen op het belang van de droom
voor ons organisch evenwicht, en misschien zelfs voor ons gedrag? Dement heeft
aangetoond dat een proefpersoon die men belet te dromen, veel uitgebreider droomt
als men hem daarna ongestoord laat rusten. Het-zelfde fenomeen doet zich voor bij
de kat. Men laat een kat slapen op een platformpje midden in een bak water. Zodra
een paradoxale fase begint, verliezen de halsspieren hun spanning en de kop komt
in contact met het water. De beginnende droom wordt onderbroken, de hals vindt
zijn tonus terug. De kop richt zich weer op, tot de volgende paradoxale fase begint.
Laat men de kat daarna rustig slapen, dan neemt de paradoxale fase tot 60% van de
slaap in, in plaats van de gewone 15 à 20%. De duur van de reconvalescentie hangt
trouwens af van de duur van deze tantaluskwelling: een kat die men gedurende 20
dagen belet heeft te dromen, heeft 10 dagen nodig om haar natuurlijk rustritme terug
te vinden.
Uit deze twee overeenstemmende observaties concludeert Dement dat de droom
wel eens een onmisbare rol zou kunnen spelen in onze fysiologie, al blijft het
voorlopig moeilijk zijn juiste functie te definiëren. Recente onderzoekingen van de
Joegoslaven Mrsulja, Rakic en Raduvovacki wijzen
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in dezelfde richting. Zij constateren dat beroving van paradoxale slaap duidelijk
invloed heeft op de hoeveelheid glycogeen (spiersuiker) in de verschillende delen
van de hersenen, vooral in de Brug. Wat dit juist betekent, is moeilijk te zeggen,
maar de ontdekking is niet te verwaarlozen.
Anderen hebben gewezen op de prikkelbaarheid van individuen die niet kunnen
dromen. Misschien mogen we daar echter niet te veel conclusies uit trekken. Wie in
om het even welke vastgeroeste gewoonte dag voor dag gestoord wordt, wordt
natuurlijk prikkelbaar!
Hoe dan ook, de wetenschap heeft dan toch al een tip gelicht van de sluier die over
de geheimen van slaap en droom lag. Misschien wordt het, binnen niet al te lange
tijd, wel helemaal duidelijk, waarom de mens, om zichzelf te blijven, slaap en droom
niet kan missen.
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Vragen aan futurologen
C.J. Boschheurne
De Futurologie wil zijn het geheel van wetenschappelijke prognoses over toekomstige
situaties en condities op allerlei gebied. In feite beperkt zij zich tot het stellen van
prognoses op het gebied van de materiële cultuur. Feitelijk valt zij op het ogenblik
geheel samen met ‘Technological Forecasting’. De vraag is nu, gegeven het feit dat
alle futurologen toegeven dat hun wetenschap niet verificabel is, of het opstellen van
dergelijke prognoses mogelijk is of niet.
Georg Picht noemt een prognose een poging om, onder aanwending van alle
beschikbare informatie, te voorspellen welke toekomstige ontwikkelingen in een
nader te bepalen veld onder bepaalde voorwaarden, die geanalyseerd moeten worden,
naar een berekende graad van waarschijnlijkheid op zullen treden1. Deze analytische
definitie is wel de best denkbare. Het zal duidelijk zijn dat de te analyseren
voorwaarden niet noodzakelijk zich hoeven voor te doen in het nader te bepalen veld.
Dat volgt niet uit de genoemde definitie. Nu is het weliswaar zo dat de materiële
cultuur door een groot aantal verschillende wetenschappen wordt bestudeerd en er
alleen in het zuiver technische veld al vele wetenschappen bestaan, maar de afgrenzing
daarvan zal toch meer een gevolg zijn van toevallige persoonlijke factoren en
misschien didactische redenen dan dat ze van wezenlijke aard zijn. Waren de
verschillen in de technische vakken van wezenlijke aard, dat wil dus zeggen dat de
bestudeerde technische gebeurtenissen en mogelijkheden op een verschillende wijze
bestonden, dan zouden de voorwaarden in het ene veld geen uitwerking kunnen
hebben op die in het andere veld. Juist in de technische vakken is er weinig kans dat
er verschillende bestaans- of zijns-wijzen voorkomen, onder meer al hierom niet
omdat de consequenties van de algemene veldtheorie overal een rol spelen.
Duidelijk is het dat de futurologie op geen enkele wijze rekening wil houden met
wat men geestelijke cultuur kan noemen. Daarvoor kunnen twee redenen zijn. Ten
eerste kan men aannemen dat deze geestelijke cultuur een wezenlijk andere
bestaanswijze heeft en dus geen invloed op de

1

Georg Picht, Wahrheit, Vernunft, Verantwortung, Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1968, 448
pp., p. 378. Cfr. bespreking op p. 320.
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materiële cultuur heeft en omgekeerd. Dan moet dus een wezenlijke tegenstelling
worden aangenomen tussen denken en zijn, waartussen hooguit een analogie zou
kunnen bestaan. Een niet verificabele wetenschap, zoals de futurologie, zou dan
onzinnnig zijn. Waarschijnlijker is, dat de futurologen de geestelijke cultuur
beschouwen als een uitvloeisel, bovenbouw, van de materiële cultuur zonder dat er
tussen beide van enige wisselwerking sprake is. Een zelfde misvatting die zich ook
voordoet bij vele vulgair-marxisten. Een dergelijk uitgangspunt mag echter niet
zonder bewijs worden aangenomen.
De eerste vraag die men dus aan futurologen moet stellen is: hoe kan men, indien
het veld waaromtrent een prognose moet worden opgesteld, is bepaald, daaruit
vaststellen welke voorwaarden moeten worden geanalyseerd en welke informatie
beschikbaar moet zijn om die prognose vast te stellen? De graad van
waarschijnlijkheid dat de prognose vervuld wordt, hangt dan af van de mate waarin
die informatie beschikbaar is en die voorwaarden geanalyseerd kunnen worden.
Indien deze vraag niet met een algemene regel beantwoord kan worden en indien
men ook geen uitgangspunt kan geven om deze graad van waarschijnlijkheid te
bepalen, kan men futurologie geen wetenschap noemen, evenmin als haar voorgangster
de astrologie.
Het is te betwijfelen of deze algemene regels voorhanden zijn. Een van de
voorwaarden die een toekomstige ontwikkeling beïnvloeden is namelijk het beleid.
Waarnaar streeft de mens, of zoals Picht het noemt, wat is zijn Utopie? Deze schrijver
neemt inderdaad aan dat iedere prognose afhankelijk is van een Utopie. Dit is in
zoverre al op het eerste gezicht juist, dat de futurologen een in hun ogen volmaakte
technische uitbouw van de tegenwoordige Amerikaanse maatschappij als utopie
hebben. Zij schijnen er daarbij vanuit te gaan dat het beleid zelf ook weer bepaald
wordt door de aanwezige materiële cultuur. Dat is op zichzelf juist. Het denken over
de toekomst kan alleen nu bestaande begrippen hanteren. Dit begrippenapparaat is
echter niet identiek met de aanwezige dingen, maar ordent de dingen. Er kunnen dus
in beginsel nieuwe ordeningssystemen ontstaan, d.w.z. er kunnen nieuwe begrippen
worden gevormd. De geschiedenis wijst uit dat dit inderdaad vaak is gebeurd. Men
denke slechts aan het begrip ‘kunst’ dat in de late renaissance ontstond. Voordien
kon er van een kunstbeleid geen sprake zijn, omdat men geen verband zag tussen de
verschillende takken van kunst, maar b.v. story en history onder één ordeningsprincipe
had gebracht en tekenen en verven onder een ander. Het staat vast dat er een tijd was
dat er geen begrip voor bos was, maar alleen voor enkele bomen en soorten van
bomen. Het is dus in het geheel niet uitgesloten dat er in de toekomst nieuwe
begrippen ontstaan. Welke dat zijn, is
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in principe niet te zeggen, want als we deze begrippen konden omlijnen, zouden ze
nu al bestaan. Omtrent deze begrippen kan zich een beleid ontwikkelen dat dus
evenmin voorzegbaar is. Hoe stellen de futurologen zich voor, deze in principe
onbekende factor te verwerken in hun prognose-vorming?
Feitelijk gaat de futurologie uit van een utopie, namelijk van een maatschappij
waarin geen nieuwe hypothesen meer kunnen worden opgesteld in welke wetenschap
dan ook. Voor werkelijk nieuwe regels, die bijvoorbeeld de uitzonderingen die we
nu nog niet kennen op nu nog algemeen aanvaarde regels beheersen, is in deze
wetenschap geen plaats. Duidelijk bleek deze opvatting van een volmaakte, alleen
nog maar kwantitatief uit te breiden wetenschap ook uit de juichkreet van de
Nederlandse futuroloog F.L. Polak na de eerste maanlanding: nu is alles mogelijk
(en onmiddellijk daarna: oorlog is nu onmogelijk). Een dergelijke opmerking is
onwetenschappelijk, omdat immers een stelling omtrent alles een oneindig en dus
onmogelijk bewijs vergt. Omdat echter nooit iets omtrent alles te bewijzen is, is het
ook onmogelijk te bewijzen dat er geen door regels beheerste uitzonderingen op de
nu aanvaarde regels bestaan.
Zou dat niet zo zijn, dan waren de wetenschappen inderdaad volmaakt. Dat zijn
ze niet. Er zijn zelfs gebieden die wel bekend zijn maar waarvoor nog geen enkele
regel opgesteld is. Merkwaardigerwijze is de psychologische werking van de prognose
daar één van. Er zijn prognoses die zichzelf in vervulling doen gaan: als er gezegd
wordt dat een bepaalde bank failliet dreigt te gaan, ontstaat daardoor een rush op die
bank en gaat ze failliet; dit soort prognoses heeft een rol gespeeld bij het ontstaan
van de crisis van 1929. Anderzijds zijn er prognoses die zichzelf tenietdoen: als er
voorspeld wordt dat er over tien jaar veel te weinig artsen zullen zijn, neemt het
aantal medische studenten met een sprong toe. Wanneer het ene en wanneer het
andere het geval zal zijn, is nog niet in algemene regels vastgelegd. De wetenschap
is dus nog niet volmaakt en haar ontwikkeling is niet te voorspellen, omdat
bijvoorbeeld al niets kan worden gezegd omtrent nog onbekende uitzonderingen op
bestaande regels. Hoe denken de futurologen de onvolmaaktheid van de wetenschap
en de onvoorspelbaarheid van haar ontwikkeling bij het opstellen van prognoses te
verwerken?
Hoe groter het aantal onbekende factoren in de berekening, met des te minder
zekerheid kan de prognose gesteld worden. Is er echter een onzekerheid, dan kan
steeds een alternatief opgesteld worden. Er is echter geen enkele reden om het aantal
alternatieven tot één te beperken. Waar niets vaststaat, is het aantal mogelijkheden
oneindig. Waar een nieuw begrip optreedt, en waar dat zal zijn is dus niet te denken,
is het aantal ontwikkelingsmogelijkheden onbekend. Kunnen de futurologen een
alge-
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mene regel opstellen om het aantal alternatieven te bepalen, of is dat onmogelijk,
omdat dit zou inhouden dat de futurologie haar eigen wetenschappelijke ontwikkeling
zou kunnen voorspellen?
Als futurologie een wetenschap is, zou dat echter weer niet mogelijk zijn. Dit
houdt echter allemaal niet in dat er niets te voorspellen is. De hele technische
toepassing van de wetenschap berust op de voorspelbaarheid van bepaalde gevolgen
van bepaalde oorzaken. Als ik het potlood dat ik nu in mijn hand heb loslaat, valt
het. Of deze wankele schrijfmachine over twee minuten nog werkt, kan ik niet zeggen
omdat het onderzoek meer dan twee minuten zou duren; een prognostische
onmogelijkheid. De hoofdvraag die nu aan de futurologie moet worden gesteld is:
zijn er althans voorlopige algemene regels te stellen omtrent de grenzen van de
voorspelbaarheid? Was de regel absoluut en niet meer voor verandering vatbaar, wat
weer een eeuwige onveranderlijk wetenschappelijke waarheid zou veronderstellen,
die niet bewijsbaar is, dan was de futurologie weer een volmaakte wetenschap, wat
niet mogelijk is. Het zou trouwens ook niet bewijsbaar zijn dat er nooit (in alle tijd)
uitzonderingen op de regel gevonden kunnen worden.
Onder deze omstandigheden mag men zich afvragen wat het nut van deze
wetenschap is. De futurologen kunnen hoogstens zeggen dat het niet mogelijk is te
bewijzen dat hun activiteiten nooit ergens nut zullen hebben.

Streven. Jaargang 23

272

Wetenschap versus moraal
Zijn er nog stoute kinderen?
Jacques De Visscher
Onlangs verscheen in The New Yorker een cartoon waarop men een psychiater tegen
de moeder van een onhandelbaar jongetje ziet zeggen: ‘Mrs. Minton, er bestaan geen
stoute jongens. Vijandig misschien, agressief, weerspannig, afbrekend of zelfs
sadistisch! Maar stout, nee’1. Dit grapje weerspiegelt duidelijk de situatie waarin een
tendens in de moraalstudie is verzand. In vele ethische discussies staat het niet goed
meer, te spreken over goed en kwaad, over immoreel of afkeurenswaardig gedrag.
Je kunt wel spreken van destructieve neigingen, compensaties, reacties of frustraties,
onaangepastheid, desintegratie, psychische instabiliteit, enz.; de oorzaken daarvan
zijn dan te vinden in ongelukkige genen- en/of chromosomencombinaties2, een te
strenge of verwende opvoeding (‘een strenge moeder en een weke vader’), de
maatschappelijke structuur, de druk van de cultuur, een ongelukkig schoolmilieu,
enz. enz. Steeds opnieuw probeert men de oorzaken en voorwaarden van het ‘morele’
of ‘immorele’ gedrag te analyseren, en al gauw daalt men daarbij van het niveau der
bewustzijns- en waardeïnhouden af naar ‘diepere lagen’ uit het onbewuste, de
aandriften die geheel ons gedrag zouden determineren, de Freudiaanse Trieb-theorie,
enz. En je kan je heel gelukkig prijzen als het niet uitloopt op de nog vaak duistere
hypothesen uit de neurofysiologie en fysisch-chemische en endocrine processen.
Het resultaat van dergelijke ethische discussies is meestal, dat de moraal zoek
raakt.
Deze tendens om door middel van de verklaringsmethodes, geleverd door de
diverse antropologische disciplines zoals genetica, endocrinologie, neurologie,
psychoanalyse, sociologie, culturologie, enz. het menselijk gedrag los te maken van
alle waardeoordelen, zouden we met een misschien nogal

1
2

Geciteerd uit Menninger, Mayman en Pruyser, Het leven in balans. Een psychiatrische
zienswijze, (Aula), Spectrum, Utrecht - Antwerpen, 1967, p. 137.
Zie de polemiek rond XYY en XXY chromosomenstructuren, o.m. in Streven, april 1969,
p. 751.
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barbaarse term het de-ethiseringsproces willen noemen3. Het is een soort
reductionisme, waardoor het menselijk gedrag herleid wordt tot de wetenschappelijk
beschrijfbare voorwaarden die tot dat gedrag leiden. Men wil de mens verlossen van
de immoraliteit; daartoe verklaart men de immoraliteit weg: de mens is er eigenlijk
niet verantwoordelijk voor.
Dit proces om door middel van de wetenschap het kwaad uit de wereld te helpen
is niet zo nieuw. In het reeds geciteerde werk van de Amerikaanse psychiaters
Menninger, Mayman en Pruyser is een schaal te vinden van de typische opvattingen
omtrent kwaad en agressie in het menselijk gedrag:
‘1. Sommigen zien uitsluitend het kwade in de mens en zijn met Hobbes van
opvatting dat dit de meest kenmerkende eigenschap van de mens is. De mens is de
wolf van het mensdom. De menselijke agressie is de oorsprong van de politiek: met
het zwakke schijnsel van de rede kunnen de mensen misschien aan de dood ontkomen
door zich te onderwerpen aan een welwillende tiran die hun agressie kanaliseert in
ordelijke politieke handelingen.
2. Op ongeveer dezelfde wijze wordt de nadruk op goed en kwaad gelegd in het
conflict bij Zoroaster tussen Ahura Mazda en Ahriman, deugd en ondeugd, liefde en
haat, dat in al het geschapene verankerd is - in ras, soort en individu. Twee
fundamentele, kosmische, tegengesteld gerichte beginselen of krachten strijden met
elkaar. Dit is in wezen hetzelfde als Freuds dualistische instincttheorie en ook als de
kosmogonie van Empedokles.
3. De in de hedendaagse sociale wetenschappen algemeen aanvaarde
frustratie-agressie-hypomese ontkent voor een deel het kwade, legt er althans niet
de nadruk op. Zij verontschuldigt het agressieve gedrag door het te beschouwen als
een uitgelokte reactie waarvoor de verantwoordelijkheid elders gezocht moet worden
- in dominerende ouders, in een onsympathieke huwelijkspartner of in de sociale
omstandigheden in het algemeen. “Er bestaan geen moeilijke kinderen, alleen maar
moeilijke ouders”.
4. Een nog sterker negeren of ontkennen van het kwade vindt men in de sociale
theorie van het kwade die door Rousseau e.a. wordt ontvouwd: de mens is van nature
goed, maar cultuur en techniek hebben hem bedorven. In deze zin bestaan er niet
alleen geen slechte kinderen, maar ook geen slechte ouders of slechte grootouders,
is niemand slecht - alleen de maatschappij. Zulk een humanistisch optimisme is ook
de kern van de hedendaagse geschriften van Fromm.

3

Men lette wel op: een aantal wetenschaps- of pseudo-wetenschapsmensen dat zich op pad
beweegt, kan zich niet altijd onthouden van moralismen, echter heel vaak verdoken achter
een of andere typische terminologie. Hun wetenschap wordt dan een ideologie of zelfs een
pseudo-metafysiek.
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5. Tenslotte is er de totale ontkenning van het kwade, waarbij alles goed is, behalve
de opvatting van enkele dwalenden die denken dat ze kwaad zien. Hoor geen kwaad,
zie geen kwaad, spreek geen kwaad; het kwade bestaat niet’4.
Er zijn natuurlijk situaties waarin individuen of groepen waarschijnlijk als niet
toerekeningsvatbaar moeten worden beschouwd, waarin het menselijk gedrag m.a.w.
gede-ethiseerd moet worden. De geciteerde antropologische disciplines kunnen de
moralist hierbij gelukkig behulpzaam zijn in zijn studie van ethische gevallen. Indien
een bepaalde handeling nog steeds pas dan ethisch genoemd kan worden, wanneer
zij het resultaat is van een wilsakt en zich afspeelt in een sfeer van kritisch bewustzijn
en vrijheid om bepaalde waarden te realiseren of te verwerpen (we kunnen dit de
ethische sfeer noemen: het spanningsveld tussen Sein en Sollen), dan kan de
wetenschap soms met zekerheid aantonen dat hiervoor een of meerdere noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarden ontbreken. Een voorbeeld: de psychopathologie leert ons
dat epilepsie - die bijvoorbeeld kan optreden als een gevolg van een ontsteking van
de hersenen (encefalitis), een hersengezwel of bepaalde degeneraties van het
hersenweefsel - aanleiding kan geven tot zware aanvallen van directe agressiviteit,
waardoor ernstige anti-sociale gedragingen kunnen optreden. Het is duidelijk dat
deze uitingen van een (acuut of chronisch) falen van het ‘ik’ voldoende reden zijn
om een bepaald individu als niet (altijd) toerekeningsvatbaar te verklaren. Zo leert
ons ook de endocrinologie dat bijvoorbeeld door een bepaalde a-vitaminose (BI),
door ondervoeding bijvoorbeeld bij de vrouw, de oestrogene activiteit versneld wordt,
en dit kan aanleiding geven tot ‘zedeloos’ gedrag.
Door de ontwikkeling van de verschillende antropologische disciplines kunnen
we op die manier een beter inzicht krijgen in de oorzaken van bepaalde gedragingen
van de mens door het vaststellen van de afwezigheid van bewuste daadwerkelijke
motieven. Voor de morele beoordeling kan dit van enorm belang zijn. Jean Fourastié
drukt dit uit in een lapidaire formule: ‘Depuis Freud sont devenus des malades
beaucoup d'hommes qui avant lui étaient des coupables’5. Een dergelijke de-ethisering
kan heilzaam zijn, want hoe vaak wordt niet iemands gedrag ethisch getaxeerd,
zonder dat daar alle noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden voor aanwezig zijn?
Hoe vaak worden niet in rechtszalen mensen die behandeld zouden moeten worden,
als schuldig veroordeeld? Niet alle gedrag kan op het morele vlak beoordeeld worden.
In sommige milieus is men daar nog altijd niet genoeg van doordrongen.

4
5

Het leven in balans, pp. 138 - 139.
Jean Fourastié, Essais de morale prospective, Paris, 1966, p. 95: ‘Sinds Freud zijn vele
mensen zieken geworden die vroeger misdadigers waren’.
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Voor de moraalwetenschap6 ligt hier een bijzondere taak weggelegd. In de studie
van ethische gevallen moet zij onderzoeken of er wellicht geen
mogelijkheidsvoorwaarden ontbreken die nodig zijn voor een moreel gedrag. Of
anders uitgedrukt, zij kan de taak op zich nemen de criteria op te zoeken, te formuleren
en zo mogelijk te synthetiseren die het mogelijk maken om in bepaalde situaties te
zeggen: hier bevinden wij ons niet op een ethisch niveau.
Het is echter een dwaling te geloven dat álle ethische gedragingen op die manier
gede-ethiseerd kunnen worden en beschreven in feitelijke oordelen, ontleend aan
een of andere of verschillende antropologische disciplines. Die vergissing is o.m.
het gevolg van de methodologische verwarring tussen ‘noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarde’ (= datgene zonder hetwelk iets niet kan bestaan, niet tot
stand kan komen, of zich niet kan handhaven) en ‘voldoende reden’ (= datgene
waardoor iets noodzakelijk gesteld is). Die verwarring komt tot uiting in het
ontologisch geloof, dat het gevolg niet méér is dan zijn oorzaak, en in de methodische
eis in de wetenschapstheorie (bedoeld om antropomorfismen te vermijden), dat hogere
niveaus in functie van lagere bepaald moeten worden en niet omgekeerd.
Wie gelooft dat het gevolg niet méér is dan zijn oorzaak en hogere
organisatieniveaus slechts wil bepalen in functie van de lagere, kan bezwaarlijk in
evolutie geloven, om van transcendentie nog te zwijgen. Nemen we bijvoorbeeld de
ontwikkeling van de organisatieniveaus van de materie: de bouwmaterialen van de
scheikundige elementen → scheikundige elementen → scheikundige verbindingen
→ macromoleculen → cellen → veelcellige wezens, enz. - dan neemt men aan dat
men hier te maken heeft met hogere organisatieniveaus die uit lagere ‘emergeren’
(te voorschijn treden en zichtbaar worden) en die elk op hun niveau een relatief eigen
wetmatigheid vertonen. Zo ontstaat ook de ethische sfeer uit lagere organisatieniveaus,
de antropologische onderbouw, maar ze bezit ten opzichte van die infrastructuur een
relatieve zelfstandigheid. De antropologische disciplines kunnen een verklaring
proberen te vinden voor de lagere organisatieniveaus waaruit de ethische sfeer
voortkomt, maar helemaal zinvol kan de ethische sfeer slechts benaderd worden op
het niveau van haar relatieve zelfstandigheid. Dat wil niet zeggen dat de noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarden dan vergeten worden. Integendeel, we beschouwen de
menselijke organisatieniveaus boven elkaar en wel zo dat de lagere niveaus steeds
in de hogere vervat blijven. Dit impliceert dat de aanwezigheid van de ethische sfeer
(het spanningsveld tussen Sein en Sollen om het Sollen te

6

Met moraalwetenschap bedoelen wij een moraalstudie die opgebouwd wordt zoals de andere
wetenschappen, daarenboven geholpen door de verschillende antropologische disciplines.
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realiseren) voldoende reden is voor het aanwezig zijn van de noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarden, de antropologische infrastructuur. Spreken over het
ethische fenomeen - en het dus veronderstellen - is ook de mechanismen
veronderstellen die het ethische schragen. Het omgekeerde is echter niet evident.
Zoals reeds gezegd, zal het de taak van de moraalwetenschapper zijn, geholpen door
de antropoloog, om te onderzoeken of er geen fouten zitten in het spreken over het
ethische fenomeen of in een aantal ethische waardeoordelen bij de ethische case
story. Wij vinden hier dan heel nuttige weerleggingscriteria, analoog aan die welke
L. Apostel suggereert in een artikel over de pluralistische grondslagen van de
moraalwetenschap. Apostel formuleert de eisen voor de analyse van normen van
bestaande morele stelsels. Hij wil deze stelsels toetsen aan de werkelijkheid zoals in
de wetenschap hypothesen aan de werkelijkheid getoetst worden, namelijk door er
de gevolgen van na te gaan. En hij besluit: ‘We kunnen een norm weerleggen en
definitief weerleggen door aan te tonen dat een van de objecten, personen of
toestanden waarvan hij het bestaan impliceert, niet bestaat’7. Dit parafraserend kunnen
we zeggen: ethische oordelen over gedrag kunnen als niet ter zake doende worden
weerlegd, wanneer aangetoond kan worden dat de persoon in een toestand verkeert
waarin een of meerdere noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden tot de ethische
sfeer ontbreken. Zeer betekenisvol echter voegt Apostel aan zijn besluit toe: ‘Langs
de andere kant is het zeker geen voldoende bewijs voor een norm, als men aantoont
dat alle wezens waarvan hij het bestaan veronderstelt, inderdaad in de werkelijkheid
voorkomen. We hebben dus wel een weerleggingscriterium maar nog geen
bewijscriterium (we hebben dat trouwens evenmin voor natuurwetten)’. Dit geldt nu
ook voor de aantoonbaarheid van de ethische sfeer: over bepaalde gedragingen van
een persoon kan gezegd worden dat zij door hun aard zelf gespeend zijn van de
noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden, maar dat impliceert nog niet dat de
antropologische disciplines kunnen bewijzen dat bepaalde gedragingen wél van
ethische aard zijn. Ook hier geldt dus de stelling, dat we misschien wel over
weerleggingscriteria voor de ethische sfeer beschikken, maar nog geen bewijscriteria,
omdat de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden niet noodzakelijkerwijze voldoende
redenen impliceren.
Wie het ethisch handelen slechts wil verklaren vanuit de genetica, de endocrinologie,
de neurologie, de psychoanalyse, de sociologie, de culturologie, enz., vervalt in een
soort reductionisme. Want hij blijft bij de studie van de noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarden (de lagere organisatieniveaus

7

Leo Apostel, Pluralistische grondslagen van de moraalwetenschap, in Problemen rond de
moraalwetenschap, Rijksuniversiteit, Gent, 1965, p. 92.

Streven. Jaargang 23

277
die de ethische schragen). Hij vergeet ofwel op die manier zich vragen te stellen over
de noodwendige functie van de voldoende reden ofwel meent hij ten onrechte dat
het geheel der noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarden gelijk staat aan de voldoende
reden. In elk opzicht is het resultaat van de waardenneutrale studie van de feiten (d.i.
de studie van de antropologische infrastructuur en dus ook van de noodzakelijke
mogelijkheidsvoorwaarden) dat men het steeds slechts over feiten blijft hebben.
Normen impliceren feiten, maar niet omgekeerd. De ethische normativiteit is een
‘emergentie’ en het is vanuit deze emergentie, dat de mens intentioneel, waarderend,
betrokken is op de wereld. De verklarende benaderingswijze van het ethische
fenomeen zal dan een andere moeten zijn dan die van de positief opgevatte
antropologische wetenschappen, omdat deze niet uitgaat van deze emergentie.
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Een Pools marxist over taal en denken
Frans F. Boenders
Il faut, sur la base du marxisme, entreprendre et développer la
problématique du rôle actif du langage dans la connaissance.
Adam Schaff, Langage et Connaissance, p. 210.
In geen enkel ander Westeuropees land wordt het marxisme als filosofie zo ernstig
genomen als in Frankrijk, al zijn er ook daar nog aanzienlijke meningsverschillen
over de manier waarop Marx' betekenis voor onze tijd gezien moet worden. Meer
dan elders krijgen in Frankrijk ook marxisten uit Oost-Europa de kans om hun werk
in vertaling gepubliceerd te zien. Een van die filosofen is de Pool Adam Schaff. Een
breder publiek kon al vroeger kennis maken met publikaties van zijn hand over de
relatie tussen existentialisme en marxisme. Onlangs verscheen nu bij de Editions
Anthropos te Parijs Langage et Connaissance1, de vertaling van een in 1964 in
Warschau gepubliceerde studie over: 1) de verhouding van de taal tot het denken en
de werkelijkheid, en 2) de invloed van de taal en het denken op het gedrag van de
mens.
De nu 56-jarige Adam Schaff studeerde rechten en economie te Lemberg (Lwow),
politiek en economie te Parijs en filosofie te Moskou, waar hij in 1945 promoveerde.
Hij bekleedde de leerstoel voor filosofie achtereenvolgens te Lodz en te Warschau,
waar hij op het ogenblik directeur is van het instituut voor filosofie en sociologie.
De twee terreinen die hij bestrijkt zijn eensdeels de kennistheorie of epistemologie
en anderdeels de logica en taalfilosofie. Hij kan beschouwd worden als een orthodox
partijdoctrinair ideoloog, wat verleden jaar duidelijk tot uiting kwam op het
vierjaarlijks internationaal filosofiecongres te Wenen2, waar hij, naar aanleiding van

1

2

Adam Schaff, Langage et Connaissance, suivi de six essais sur la philosophie du langage.
Editions Anthropos, Paris, 1969, 372 pp., 33 FF. Het boek is voorzien van een uitstekende
bibliografie.
Op het 14e internationaal congres voor filosofie, van 2 tot 9 september 1968 te Wenen
gehouden, hield Adam Schaff, in de derde plenaire zitting, een referaat over Sprache, Denken,
Handeln, dat met name merkwaardig was vanwege het door hem aangediende onderscheid
tussen begrip en stereotiep, waarbij hij aan de stereotiep een grote betekenis voor het handelen
- en daarmee ook voor de ideologie - toekende, zonder welke er geen interpretatie van de
wereld kan bestaan. Dit referaat vertoont bovendien grote overeenkomsten met het in Langage
et Connaissance opgenomen essay Langage et Action humaine, waarover verder in dit opstel
wordt gesproken.
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de invasie in Tsjechoslowakije, de verhoopte dialoog en discussie over de marxistische
ideologische praxis vrij autoritair de kop indrukte3.
De twee hoofdstukken over de ‘stereotiepen’ buiten beschouwing gelaten, heeft
Langage et Connaissance als geheel niet zoveel met deze problematiek te maken.
Het is een technisch werk, dat echter met grote vrucht gelezen kan worden door
iedereen die zich interesseert voor de relatie tussen filosofie en linguïstiek.

1
Het idealisme is een steriele bloem op de levende boom van de kennis.
Lenin (geciteerd door Schaff).
Hoe verhoudt zich de taal tot de wereld? Schept, creëert de taal het beeld van de
wereld, zoals zowel de neo-kantianen (E. Cassirer), de conventionalisten (Poincaré
e.a.) als de neo-positivisten (de Wiener Kreis) beweren? Of is de taal niets anders
dan een loutere weerspiegeling van de wereld die los van ons staat? Is, met andere
woorden, de wereld van de kennis-objecten ons gewoon gegeven of is zij een
constructie, een produktie van de geest?
Hoewel Schaff als marxist uiteraard het idealistische neo-kantianisme volledig
verwerpt, ziet hij er niettemin een aanzet in tot een interessante, niet alleen het
idealisme aanbelangende problematiek, namelijk: kan een bepaald taalsysteem een
bepaalde wijze van perceptie en kennis beïnvloeden, en zo ja, in welke mate? Je kunt
de vraag ook anders formuleren: speelt de taal een actieve rol in het kennisproces?
Het beklemtonen en soms zelfs verabsoluteren van wat Marx de ‘actieve kant’
noemt (het subject), was en is het werk van het filosofisch idealisme. Het spreekt
dus vanzelf dat het voornamelijk de diverse idealistische stromingen zijn die zich
bezighouden met het intens bestuderen van de actieve rol van de taal in het
kennisproces. De materialist Schaff is echter van mening dat de ‘actieve kant’
helemaal niet het exclusieve werkterrein van het idealisme hoeft te zijn.
De voornaamste bekommernis van de conventionalisten en de neo-positivisten
was, het objectieve karakter van de wetenschappelijke wetten te bepalen. Tenminste
wat hun impliciete taalfilosofie betreft, kunnen de neo-positivisten van de Wiener
Kreis en conventionalisten als Poincaré, Le Roy en

3

Op het colloquium over Mars en de hedendaagse filosofie riep Schaff verontwaardigd uit:
‘Wir haben hier einen philosophischen Kongress und kein politisches Meeting!’.
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Duhem over één kam worden geschoren. De neo-positivisten beseften dat de meeste,
zoniet alle denkfouten te wijten zijn aan onzuiver taalgebruik, dat de taal m.a.w. niet
alleen een kennisinstrument maar ook een kennisobject is. In deze optiek mag
Wittgensteins uitspraak: ‘Alle Philosophie ist “Sprachkritik”’4 als de hoeksteen gelden
van het neo-positivisme, waartoe hijzelf - terloops gezegd - toch beter niet gerekend
kan worden. Hoe idealistisch in feite dit later door Carnap uitgewerkte linguïstisch
solipsisme was, begrijpt men bij het lezen van Wittgensteins ‘Die Grenzen meiner
Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt’5.

2
Summier maar duidelijk beschrijft Schaff de recente geschiedenis van het probleem,
vanzelfsprekend vanuit marxistisch standpunt. Daarna gaat hij, in het tweede deel
van zijn boek, proberen om, zoals hij in de inleiding zegt, ‘uit de vicieuze cirkel van
de historische beschouwingen vandaan te komen en een groter aantal verifieerbare
stellingen te formuleren’.
Verifieerbaar zullen ze uiteraard zijn: steunend op de etno-linguïstiek kunnen we
immers metterdaad sterk uiteenlopende taalsystemen onderzoeken en nagaan of daar
al of niet uiteenlopende wereldvisies aan vastzitten. Schaff gaat daarvoor te rade bij
de hypothese van de linguïst en etnoloog Edward Sapir (voorheen eigenlijk al, ietwat
delirant, geformuleerd door de zelden au sérieux genomen Alfred Korzybski, de
grondlegger van de ‘algemene semantiek’6 ). Sapir beweert dat elke taal een specifieke
wereldvisie impliceert. Oppervlakkig gezien lijkt deze bewering sterk op de
opvattingen van de idealistische epistemologie, maar in feite is Sapirs uitspraak

4

5
6

Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, 4.0031: ‘Alle Philosophie ist
“Sprachkritik”. (Allerdings nicht im Sinne Mauthners). Russells Verdienst ist es, gezeigt zu
haben, dass die scheinbare logische Form des Satzes nicht seine wirkliche sein muss’.
Ibidem, 5.6. In Wittgensteins tekst zijn de woorden ‘Die Grenzen meiner Sprache’
gecursiveerd.
Alfred Korzybski, Science and Sanity. An Introduction to Non-Aristotelian Systems and
General Semantics, 1933. Zoals Schaff terecht opmerkt in zijn opstel Langage et Action
humaine, ontwierp Korzybski de algemene semantiek vooral met de bedoeling er een sociale
therapie van te maken: als alle ongemakken, afwijkingen en ziekten zoals tandbederf en
maagzweren, semantogeen zijn, dan hoef je enkel de mensen te wijzen op de linguïstische
oorsprong van hun frustraties, wil je het ‘kwaad’, in casu het voor het menselijk sociaal
handelen noodlottige misverstand, dat het woord het ding is dat het betekent, overwinnen.
In feite keert de algemene semantiek zich tegen drie enorme misverstanden en stelt: 1) Words
are not the things we are speaking about, of: het woord is het ding niet (het postulaat van
de niet-identiteit); 2) The map is not the territory, of: het teken kan het ding niet volledig
weergeven (het postulaat van de niet-volkomenheid); 3) De taal waarin gesproken wordt
over een andere taal is met deze laatste niet identiek, of: het onderscheid tussen de objectieve
taal en de meta-taal (het postulaat van de hiërarchie van de tekens).
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onnoemelijk bescheidener. Als sociaal vorser, als etnoloog, stelt hij gewoon een
invloed van de taal op de perceptie en het denken vast, terwijl het filosofisch idealisme
voorhoudt dat de taal de (cognitieve) werkelijkheid creëert. Overigens kan de
hypothese van Sapir, in tegenstelling tot de stellingen van het filosofisch idealisme,
empirisch geverifieerd worden, een operatie die door B.L. Whorf inderdaad werd
uitgevoerd. Whorf vergeleek de SAE (Standard Average European) talen met de
talen van de Amerikaanse Indianenstammen, meer bepaald het Hopi. Daarbij kwam
hij tot de bevinding dat er een andere propositiestructuur bestaat dan de Aristotelische
subject-object-structuur, die ons een reïficatie (Verdinglichung) van de wereld heeft
opgedrongen, welke steeds meer in tegenspraak komt met bijvoorbeeld de
hedendaagse veldtheorie uit de fysica en met de moderne wiskunde.
Nauw verbonden met de hypothese van Sapir-Whorf opereert de psycholinguïstiek.
Deze discipline onderzoekt de relaties tussen een gegeven taalgebruik en de concrete
menselijke gedragingen. In feite gaat het hier om een deelonderzoek (Southwestern
Project) dat, mede omdat de comparatische methode niet wordt toegepast, tot nog
toe niet veel meer heeft opgeleverd dan een vage bevestiging van Sapirs theorie.
Schaffs kritiek nu op de Sapir-Whorf hypothese is, dat zij in haar initiale vorm niet
te verdedigen is omdat haar premissen te verward zijn (metafysisch uitgangspunt),
haar generalisering te snel komt en haar empirische basis te zwak is (te weinig
waardevol comparatistisch materiaal).

3
Het derde en laatste deel van Langage et Connaissance is gewijd aan de uitvoerige,
persoonlijke analyse van de problematische verhouding tussen taal en denken. Bestaat
er zoiets als het ‘pure’, inwendige denken, dat achteraf, in een secundair proces, in
woorden uitgedrukt zou worden? Of is er slechts één enkel denkproces, dat niet
anders gerealiseerd wordt dan in een bepaalde taal?
Zoals ieder weldenkend mens, zou ik zeggen, stelt Schaff als zijn centrale hypothese
dat het denken, althans het menselijke, conceptuele denken, zich steeds voordoet als
een denken in een bepaalde taal. Hij verwerpt dus de opvatting dat het denkproces
zich in twee stadia zou voltrekken. Zijn probleemanalyse zal verder steunen
(nogmaals, zoals het een bescheiden filosoof past) op de gegevens die de ‘exacte’
wetenschappen verschaffen en zal dus duidelijk geen fenomenologisch onderzoek
zijn. De twee disciplines die daarvoor in aanmerking komen zijn, aan de ene kant,
de genetische psychologie: de psychologie van het kind dat leert spreken, en het
verband tussen het verwerven van de taal en de vorming van de gedragingen; aan de
ande-
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re kant, de pathologie van de taal: het verlies van de taal, de afasie.
Wat het eerste betreft verlaat Schaff zich, meer dan op Piaget, op de Rus Vigotski
en zijn school. Helaas is het onderzoek op dit gebied nog niet zo ver gevorderd als
de filosoof het zich wenst. Hij ziet zich dan ook vaak genoodzaakt uit de doeken te
doen hoe het onderzoek in de toekomst te werk zou moeten gaan: interdisciplinair
en - even belangrijk - internationaal. Werken over de afasie daarentegen vindt men,
sinds ruim honderd jaar, in overvloed, al zijn de opvattingen van de diverse
onderzoekers zeer verdeeld. Die vele studies maken de filosoof echter niet veel wijzer
over de vraag of de taal een actieve rol speelt in het denken. Alleen het werk van de
Amerikaan Kurt Goldstein kan hem van dienst zijn. Goldstein laat namelijk zien dat
in het geval van de niet-motorische, de zogenaamde amnesische of semantische afasie
de patiënt niet meer conceptueel kan denken, al kan hij nog wel woorden in een
individueel-concrete situatie gebruiken. Anders gezegd: de woorden verliezen hun
symboolfunctie en de patiënt mist een geordende perceptie van de wereld, mist de
mogelijkheid tot denken.
Vervolgens gaat Schaff polemisch enkele ‘misverstanden’ te lijf die vooral de
introspectie tot een dualistisch standpunt inspireren - het standpunt namelijk dat er
mentale processen zijn die zich afspelen buiten de taal om. Een misverstand is het
in de eerste plaats, het monisme zo te interpreteren alsof taal en denken, die een
organische eenheid uitmaken, identiek zouden zijn. In de tweede plaats veronderstelt
men vaak dat het denken plaatsvindt via zuivere beeldassociaties en dat de taal zoals de wiskundige B.L. van der Waerden voorhoudt - slechts achteraf aan het
denken deelneemt om het mededeelbaar te maken. Een derde misverstand is het, te
stellen dat componisten en abstracte schilders weliswaar vanuit een denken scheppen
maar dan een asemantisch denken, dat niets gemeen heeft met de taal van het woord.
Een vierde type misverstand argumenteert op basis van de pluraliteit en de variabiliteit
van de talen: eenzelfde gedachte kan uitgedrukt worden in diverse talen. Logisch
houdt deze uitspraak natuurlijk geen stand, want het argument veronderstelt wat het
wil bewijzen, namelijk het dualisme van taal en denken.

4
Op een analoge wijze stelt Schaff in een hoofdstuk over ‘Taal en werkelijkheid’ het
aloude probleem van de filosofie aan de orde. Wat is er eerst: de taal, die m.a.w. ons
beeld van de werkelijkheid zou scheppen, of de werkelijkheid, die door de taal dan
zou worden gereflecteerd (niet weerspiegeld: het beeld van de spiegel is misleidend
voor een goed begrepen realisme), gecopieerd (niet letterlijk te verstaan uiteraard)?
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De analyse in dit hoofdstuk lijkt me niet briljant. Met een behoorlijke vaart gaat zij
aan heel wat interessante aspecten voorbij om zo vlug mogelijk over te gaan tot het
verdedigen van een (gewijzigde) reflectietheorie, waarbij alleen een terloopse kritiek
op een bepaalde marxistische gnoseologie, namelijk een soort naïef realisme, het
lezen waard is. Overtuigender zijn Schaffs argumenten ten voordele van het realisme,
waarbij Marx voorgesteld wordt als ‘een materialist die begrip had voor de
complexiteit van het kennisproces, en voor de actieve participatie van de subjectieve
factor aan dat proces (dit is - ondermeer - de reden waarom het marxistische
materialisme dialectisch genoemd kan worden)’ (p. 168).
Een nauwelijks betere analyse van de problematische verhouding tussen taal en
werkelijkheid en, meer bepaald, van de stelling dat de taal de werkelijkheid
‘reflecteert’, levert Schaff in een in hetzelfde boek opgenomen afzonderlijk essay,
De la nécessité des recherches marxistes sur le langage7. De reflectietheorie (de
opvatting van de taal als beeld van de werkelijkheid) fundeert de Marxistische
epistemologie, maar dat wil nog niet zeggen dat de marxisten er zich bijzonder
expliciet mee ingelaten hebben. Vandaar de titel van het essay: marxisten moeten
zich hiermee bezig gaan houden. Een uitloper van de overigens rationele stelling,
dat de taal een actieve rol speelt in de menselijke kennis, is het taalrelativisme: sterk
verschillende taalsystemen kunnen onderling niet vertaald worden. Het laatste
hoofdstuk ‘Langage, Connaissance et Culture’, verwerpt dit taalrelativime op
empirische gronden. Zonder zich met de verschillende mogelijke definities van
‘cultuur’ in te laten en werkend met Sapirs definitie (cultuur is wat een bepaalde
maatschappij denkt en doet) behandelt Schaff tenslotte de verhouding tussen taal en
cultuur, waarbij hij o.a. de invloed van de taal op het menselijk gedrag aanwijst aan
de hand van de in elk individu krachtig doorwerkende ‘stereotiepen’.
De notie ‘stereotiep’ werkt Schaff uit in het afzonderlijke opstel Langage et Action
humaine, dat in de eerste plaats een constructieve kritiek op Korzybski's algemene
semantiek bevat. ‘Het taalteken is niet alleen gebonden aan het begrip maar ook aan
de stereotiep. (...) Ook de stereotiep is een bijzondere weerschijn (un reflet) van de
werkelijkheid, maar met toevoeging van een subjectieve factor, namelijk gevoels-,
waarde- en wilselementen, die haar een specifiek karakter verlenen, zowel van het
standpunt van de kennis als van de menselijke gedraging’ (pp. 273-3). Al is het
concept het werktuig van het logische, wetenschappelijke denken en de stereotiep
het werktuig van het pragmatische denken8, toch zijn ze vaak moeilijk uit elkaar

7
8

Een van de zes opstellen die Schaffs analyse van de omvattende problematiek uit Langage
et Connaissance vervolledigen.
‘Stereotypen entstehen also dann, nur dann, wenn es um Werturteile geht, die das menschliche
Handeln bestimmen, bei denen nicht nur die Erkenntnisfunktionen des Menschen, sondern
auch seine Gefühle, Wille undsoweiter, engagiert werden‘. (Adam Schaff in zijn voordracht
Sprache, Denken, Handeln op het congres voor filosofie te Wenen, september 1968. De
cursivering is van mij; de passus is een transcriptie van een bandopname).
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te houden, mede omdat ze genetisch verbonden zijn. Beiden bestaan namelijk niet
buiten het taalteken om. Je kunt m.a.w. een begrip én een (veelal niet bewuste)
stereotiep hebben van een bepaalde volksgemeenschap (‘de Nederlander’) of een
bepaald beroep (‘de ambtenaar’)9, maar uitsluitend een begrip van bijvoorbeeld een
koolhydraat of een getal.
Hiermee ziet men onmiddellijk de verbanden die er bestaan tussen de taal en de
ideologie, meer algemeen, tussen de taal en het sociale handelen van de mens. In de
ideologie10 immers ontmoeten kennisoordelen en waardensystemen elkaar, met het
oog op een daadwerkelijk sociale praxis. Een wijziging in de ideologie kan slechts
optreden wanneer men het waardensysteem waarop zij gegrondvest is, in Frage stelt;
de moeilijkheid die men daarbij ondervindt is dat het subjectivisme van de stereotiep
versterkt wordt door de objectiviteit van de kennis in de vorm van het begrip. Het is
dus zaak in de ideologische strijd steeds de schijnbare objectiviteit van de stereotiep
te demystifiëren en daardoor stereotiep en begrip duidelijk te onderscheiden.

5
Hiermee heb ik gepoogd een gecompliceerde maar toch overzichtelijke gedachtengang
weer te geven. Adam Schaff is een bijzonder helder denker en, wat minstens even
belangrijk is, een goed auteur. In epistemologische kwesties althans is hij
ruimdenkend, zijn kritiek op het neo-positivisme lijkt mij gegrond en je vergeeft hem
- allicht - enkele flukse trapjes in de richting van de fenomenologie, die hij lang niet
ten onrechte van obscurantisme beschuldigt (de ‘mysterieuze’ intentie van Husserl).
Langage et Connaissance is een ernstig filosofisch werk, precies omdat het de oude
vragen niet alleen op een aardige manier retorisch opnieuw stelt, maar tevens met
behulp van andere humane, min of meer ‘exacte’ wetenschappen, poogt te
beantwoorden. Dat Schaff daarbij de filosofie ondanks alles een belangrijke rol
toekent, mag blijken uit het volgende citaat: ‘De stellingen van de filosofie en van
de exacte wetenschappen hebben niet hetzelfde karakter. Ze

9
10

Men denke in dit verband aan de idola mentis uit Francis Bacon's Novum Organum.
‘Onder “ideologie” versta ik (ik heb het elders al geschreven) de op het aanvaarde
waardensysteem gegronde gezichtspunten van de mensen ten opzichte van de problemen die
gesteld worden door het nagestreefde doel van de sociale ontwikkeling. Deze gezichtspunten
bepalen de houdingen van de mensen, d.w.z. hun neiging om zich in bepaalde omstandigheden
op een bepaalde manier te gedragen, alsook hun daadwerkelijk gedrag in de sociale kwesties’
(Langage et Connaissance,, p. 279).
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hebben ook niet hetzelfde statuut. De filosofie is niet de koningin van de
wetenschappen zoals dat vroeger werd verstaan, maar ze is ook geen exacte
wetenschap. En dit impliceert helemaal niet dat hiermee een pejoratief oordeel wordt
geveld. Het nut en de positie ten opzichte van het gehele menselijke weten zijn
immers doorslaggevend voor de waarde van dit of dat domein van bezinning over
de werkelijkheid. Welnu, als we de filosofie vanuit die gezichtshoek bekijken, dan
blijkt zij volstrekt noodzakelijk te zijn voor de opbouw van een integraal beeld van
de werkelijkheid, anders geformuleerd: van een algemene wereldvisie, ook al zouden
de exacte wetenschappen de hoogste graad van hun ontwikkeling hebben bereikt’
(p. 60, cursivering van mij).
Lijkt dit niet op een ondubbelzinnige voortzetting van de Westerse wijsgerige
traditie?

Streven. Jaargang 23

286

De ene menswetenschap?
Theo P.M. de Jong
I
1. Inleiding
Bestaat er een kans om de verschillende wetenschappen van de mens op elkaar af te
stemmen? Een vraag met een zekere ouderdom, die echter de laatste jaren nieuwe
actualiteit heeft gekregen. Met de resultaten van de diverse wetenschappen wordt in
de maatschappij druk geëxperimenteerd. En handelende mensen kunnen - ondanks
de heerlijkheid van pluriformiteit - nu eenmaal niet zonder een zeker verband tussen
de verschijnselen. Van de kant van de wetenschap herinnert men zich de jaren na
Wereldoorlog II. U.N.O. en Unesco beijverden zich een synthetische visie te
verwerven, omdat mondiale actie anders een moeilijke zaak wordt. We danken
daaraan de reeksen statistische gegevens over inkomens, bevolkingsomvang,
handelsverhoudingen, scholen en klinieken. Per land en per hoofd van de bevolking
opgezet. Bovendien kwamen geleerden uit diverse richtingen en disciplines bijeen
om hun inzichten in thematische bundels bijeen te zetten.
In het ene land leeft die behoefte aan eenheid sterker en ook anders dan in andere
cultuurkringen. In Frankrijk was het vooral Gurvitch, die in zijn Traité de Sociologie
probeerde om - tesamen met psychologen, geografen en antropologen - het
verschijnsel mens op een meer omvattende noemer te vatten. Veel verder dan een
grensverkenning kwam men niet1. Gurvitch liet op elk verschijnsel zijn eigen licht
schijnen, doch vergat zijn medewerkers te onderwerpen aan een consistente
vraagstelling. Zo kreeg deze studie iets van een cataloog - niet zelden schitterend
van talent bij o.m. Piaget, Bastide, Stoetzel, Dufrenne en H. Lefebvre - doch weinig
geschikt als handvat voor empirisch onderzoek.
Men kan uiteraard de disparaatheid van het wetenschapsbedrijf ook anders te lijf.
Marx heeft ten deze gesuggereerd dat vraagstelling, methode en belangstelling van
de onderzoekers een functie kunnen zijn van hun maatschappelijke belangenpositie.
De Duitse sociologie - met name Karl Mannheim vóór hij naar Engeland uitweek
(1935) - heeft maatschappelijke ideologie en kennisvorming aan elkaar gerelateerd.
In die lijn ligt een

1

G. Gurvitch, Handboek van de sociologie, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1968.
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bijdrage van de studie-secretaris, drs. B. van Steenbergen, van de Werkgroep 2000,
die de tegenstelling tussen established sociologie en conflictleer ook in de futurologie
aanwezig acht2. Dat boekje toont, dacht ik, nog eens aan dat de ‘ideologische kritiek’
nuttig is om na te gaan of men zichzelf niet om de (eigen) tuin zit te leiden. Veel
verder komt men er echter niet mee! Hoogstens tot een opbloei van de sociale magie,
waarbij denkers aan de hand van hun maatschappelijke achtergrond geselecteerd
worden in ‘goeden en slechten’.
Het is de Weense sociaal-filosoof Ernst Topitsch, die bezig is heel die - met de
geboorte van de sociologie gegeven - discussie over ‘orde en conflict’ in een ander
kader te plaatsen. Hoe komen, zo heeft hij zich afgevraagd, de sociologen aan die
termen? Welke voorstellingen spelen daarbij door hun hoofd? Topitsch, die thans
etnologie en sociologie doceert in Heidelberg, is uitgegaan van de door Freud en
Marcel Mauss ontwikkelde theorie, dat wij niet alleen verstandelijk ‘raisonneren’,
doch tevens een voorstellingswereld van ‘magische’ aard meedragen. Begrippen
hebben voor ons soms de functie om iets toe te dekken wat we niet begrijpen. En
bovenal om iets op te roepen wat we heimelijk verlangen. Orde versus conflict behoort
tot die reeks kosmische voorstellingen. - zoals licht en duisternis, Lucifer contra
Michael, de wetten die in de hemelen gelden - die zowel onze onkunde als ons
verlangen symboliseren. De sociologie is gestart met de overtuiging aan dit soort
onbewustheid een eind te maken. Doch zij is er niet aan kunnen ontkomen zichzelf
te zien als de vroedvrouw van een nieuwe heilsleer. Er is dus in de sociologie niet
zozeer een tegenstelling tussen orde en conflict, doch eerder een tussen kennis versus
vermoeden en verlangen.
De sociologie is volgens Topitsch ten dele een poging om wat vroeger ‘magisch
omhuld of metafysisch geduid’ werd, in een wereldse taal te sanctioneren. Dat was
zijn grote these uit Het Einde van de Metafysica (1958). In latere studies is hij
nagegaan welke specifieke motieven er bij intellectuelen kunnen spelen om zich een
andere hemelse lusthof voor te stellen. Zo toonde hij recentelijk aan, dat de
dialectische filosofie een ingenieuze poging van de intelligentsia is om alsnog de te
geschakeerde empirie te vangen in één eenduidige en zingevende formule (opgenomen
in Logik der Sozialwissenschaften, Köln 1967, pp. 17 - 36). Een soort
bezweringsformule, die de pretentie heeft alles doorzichtig te kunnen maken. Zij
verschaft voorts een ‘wetenschappelijke’ motivatie om een discriminerend handelen
jegens hardnekkigen te rechtvaardigen. In een van zijn laatste geschriften zet Topitsch
een analoge redenering op t.a.v. Hegels

2

Drs. B. van Steenbergen, Orde of conflict, Eurosboekje 1969/2, Paul Brand Hilversum.
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denkbeelden, waarbij hij wijst op de relatie met rechtse heerschappijdromen3.
Enigszins vergelijkbaar werk wordt in Nederland geleverd door de Utrechtse
filosoof Kuypers. In zijn opstellen stipt hij de verdwijning aan van het te rechtlijnige
en magische natuurrechtsbegrip, dat plaats moest maken voor een meer historische
kijk op het menselijk lot4. Bij Kuypers verschijnt de mens binnen aardse en
tussen-menselijke contouren. God en mens zijn getreden uit de ene - hen beide
omvattende - orde. De menselijke uittocht wordt thans geanalyseerd door de
menswetenschappen. Doch wellicht kan de filosoof zijn bijdrage leveren tot een meer
integratief gezichtspunt omtrent de mens. Zo komt bij Kuypers de filosoof uit den
hoge naar beneden. Hij wijst niet slechts de diverse disciplines op hun grenzen - om
vervolgens het alomvattende voor zichzelf te reserveren -, doch draagt bij tot
integratie. Hij is de middelpuntzoekende kracht in het middelpuntvliedende veld.
Waar bevinden wij ons op dit moment? Wat is dat - of zou dat kunnen zijn: een
integratief gezichtspunt? Is dat alleen een zaak waarover de wetenschap beslist? Of
doen de mensen in hun virulente en onevenwichtige maatschappij daar ook iets aan?
In deze bijdrage ben ik ervan uitgegaan, dat feiten als evolutie en economische groei
iets te maken hebben met kennisvorming. Voorts dat de ontwikkeling die we nu sinds
200 jaar kennen het best te omschrijven valt met de neutrale term ‘modernisering’.
Dat in die ontwikkeling de intelligentsia een centrale rol speelt, in zoverre deze zich
drager, commentator en biechtvader voelt van deze ontwikkeling.
Naast dit vertrekpunt is er een meer thematische overtuiging in het spel. De
menswetenschappen zijn dikwijls eenvoudige vragen uit de weg gegaan, omdat,
zoals de psycholoog Erikson opmerkt, deze zelfs de grootste deskundigen voor schut
dreigen te zetten. Interdisciplinair onderzoek verloopt vaak traag, omdat men elkaar
met simpele vragen over het specialisme van de ander zo ongelukkig te kijk kan
zetten. Die onzekerheid en schaamte heb ik op de koop toe genomen. Vandaar de
onbekommerdheid waarmee de mens in wijds perspectief is geplaatst. Het menselijk
verschijnsel wordt in de diverse paragrafen uitgezet tegen de as van de tijd - verleden
en toekomst; de as van de maatschappelijke configuratie, te splitsen in het sociale,
economische, politieke en culturele krachtenveld. Tenslotte is ingevoegd de mens
als psycho-biologisch verschijnsel. Al die benaderingswijzen komen voort uit
behoeften aan inzicht, doch worden tevens opgeroepen

3
4

Ernst Topitsch, Die Sozialphilosophie Hegels als Heilslehre und Herrschaftsideologie,
Luchterhand Verlag, Neuwied 1967, 104 pp., DM. 7,50.
K. Kuypers, Verspreide Geschriften, deel I, Mens en Geschiedenis, deel II, Wetenschap en
Kunde, Van Gorcum en Co, Assen 1968, 279 resp. 315 pp., f 46,50.
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doordat feiten in de maatschappelijke evolutie ons dwingen tot denken langs deze
lijnen. Hoe ziet die spanningsverhouding er thans uit? Wat zouden wij moeten doen
- en in welke richting - om niet te falen voor de geschiedenis? Na eerst recente studies
op deze grondslag in slagorde te hebben gezet, zal in de slotparagraaf een poging tot
taakstelling worden gewaagd.

2. De mens als enkeling
In de laatste vijftig jaar zijn de psychologen ver voortgeschreden. Met name de
diverse ontwikkelingsstadia van het kind zijn door Freud, maar vooral door Piaget
onder de loep genomen. Uit een boek van Sandström blijkt, dat popularisatie ten
deze geen al te moeilijke zaak is5.
Moeilijker wordt het, wanneer men de oorzaken van het gestoorde zelf-beeld wil
achterhalen. Wat verklaart het gemak, waarmee sommigen tot permanente
zelf-evaluatie komen, terwijl anderen op allerlei voor de hand liggende punten zich
voortbewegen als een prinses over een bed met spelden? Hoe komt de mens tot
zelf-identificatie? In zijn onaf gebleven Abriss der Psychoanalyse (1938) moest
Freud bekennen dat hij wel zag dat de mens zich vormde op het snijpunt van aandrift
en omgeving, van afsterven en ontplooiing, van zelflijden ook en sublimerende
bevrijding, doch dat hij in het duister tastte over het ‘psychische apparaat’ dat dit
proces voltrok. Sindsdien is door Kardiner, Fromm, Mitscherlich en anderen grotere
nadruk gelegd op de culturele en sociale waarden, die via de omgeving - ouders,
opvoeders en b.v. de televisie met zijn levenssymbolen - het kind kunnen vormen.
Men vraagt zich dan af: hoe ziet op die momenten de belevingswereld van het kind
er uit? En hoe komt het dat er vervormingen kunnen optreden in de aangeboden
informatie, waarden en beelden?
Bij deze onderzoekingen speelt het begrip zelfvisie een centrale rol. De visie die
een kind of volwassene heeft ten aanzien van zichzelf laat ons namelijk zien, welke
waarde iemand zich toedenkt in het verkeer met anderen. Zelfvisie is bovendien
identiek aan visie op de ander en de wereld. En omdat men die omgeving enigermate
objectief kan vaststellen, kan men via de zelfvisie nagaan hoeveel vertekening door
het individu zelf is ingebracht. Zo zou men via associatieve tests kunnen nagaan op
welk moment waarden en maatschappelijke gebeurtenissen in het ‘gezichtsveld’
verschijnen en hoe de verwerking - en eventueel vervorming - zich ontwikkelt.
Gordon en Gergen hebben kortgeleden een aantal klassieke teksten - van William
James, Mead, Freud - en moderne onderzoe-

5

C.I. Sandström, Psychologie van het opgroeiende kind, Spectrum, Utrecht 1968.
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kingen - van Allport en Goffman - bijeengebracht6. Daaruit blijkt dat het psychisch
apparaat van de mens een autonome rol vervult en dat de stelling van Fromm - en
ten onzent Van den Berg (Metabletica) - dat neurosen wel eens sociosen zouden
kunnen zijn, een primitieve vorm van analyse verraadt.
Tot dit inzicht kwamen ook de neger-psychiaters Grier en Cobbs, die in Black
Rage de wanhoop van de zwarte man beschrijven7. Zij hebben ondanks het blanke
racisme met nadruk psychologische en maatschappelijke relaties onderscheiden.
Hoewel de vooroordelen in de maatschappij voor het oprapen liggen, onderscheiden
negers - al naargelang hun mate van neurotisme - zich door de heftigheid van hun
reactie. De genezing kan niet worden afgewenteld op een maatschappelijk
hervormingsprogram. Wel zou daardoor het werk van de psychiaters onnoemelijk
verlicht kunnen worden, omdat nu veel tijd verloren gaat met het verklaren van het
feit, dat de omgeving op zich verwerpelijk is, doch niet beschouwd mag worden als
de oorzaak van wrok en neerslachtigheid. Die ligt in de verwerking van deze inhumane
situatie8. En daarbij speelt het psychisch apparaat van de persoon in kwestie een
autonome rol.
De aard van de relatie tussen de psychologische en maatschappelijke krachten
staat eveneens centraal in de studie van Paul Roazen over de politieke en sociale
denkbeelden van Freud9. In de dertiger jaren bestond grote belangstelling voor Totem
und Tabu en voor Das Unbehagen in der Kultur. Freuds visie dat de mens op
archetypisch niveau achtervolgd werd door levensdrift en doodsverlangen - en dat
de cultuur die spanning moest sublimeren en in die opdracht kon falen - leek een
acceptabele verklaring voor de spanningen in de wereld. Roazen wijst dit soort
generalisaties - waarbij vanuit enkele psychologische hypothesen complexe structuren
worden verklaard - van de hand. Anderzijds heeft hij ook geen vrede met de huidige
vreemdheid tussen psychologen en politicologen. Hij verdiepte zich daartoe in Freuds
vroeger - strikter empirische - werk en vond daar aanzetpunten voor een nieuw
uitgangspunt. Psychologie en maatschappij-wetenschap hebben ieder hun eigen ziensen werkwijze. Het samenspel van beide vraagt om een apart soort ‘brug’-begrippen.
Een voorbeeld daarvan vonden we in het begrip zelf-visie, dat naar we nog

6
7
8

9

The Self in Social Interaction, ed. by Chad Gordon and Kenneth J. Gergen, vol. I Classic
and Contemporary Perspectives, John Wiley and Sons, New York 1968, 473 pp., 90/-.
William H. Grier and Price M. Cobbs, Black Rage, the inner conflicts and desperation of the
black's man life, Jonathan Cape, London 1969, 213 pp., 35/-.
Zie b.v. Streven, januari 1969, pp. 415-417, waarin een overzicht werd gegeven van de studie
van M. Deutsch, I. Katz, en A.R. Jensen over Social Class, Race and Psychological
Development, New York, 1968.
Paul Roazen, Freud - Political and Social Thought, Afred A. Knopf, New York 1968, 322
pp + XII pp., $6,95.
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zullen zien, een complement kan vinden in het referentie-begrip uit de sociologie.
Het kan niet verbazen, dat vanuit de gezondheidszorg belangstelling bestaat voor
de relatie tussen individuele en maatschappelijke componenten. Hollingshead, Redlich,
Myers, Bean en anderen hebben zoiets als de medische sociologie geïntroduceerd.
In een recente studie brengen Myers en Bean verslag uit van 10 jaar evaluatie van
het genezingsproces van patiënten10. Welke sociale factoren speelden bij het
ziek-worden een rol? Was er verschil in ziektebeleving bij patiënten van verschillende
sociale herkomst? Zijn er bepaalde beroepen en sociale posities die het herstel
belemmeren? In de onderhavige studie zijn vele wetenswaardigheden opgeslagen,
doch de interpretatie levert moeilijkheden op. De oorzaak daarvan schuilt in het
ontbreken van brugbegrippen. Teveel is er gewerkt met een primitief klasse-begrip.
Mensen beleven hun klasse niet alleen als een uniforme belangen-configuratie, die
zich markant onderscheidt van andere klassen. Binnen iedere klasse is er een veelheid
aan kleinere en grotere barrières, die wel wegsmelten wanneer men zich collectief
bedreigd acht door een andere klasse, doch die normaliter binnen de eigen groepering
allerlei gedragingen oproepen. Die vormen evenzovele kansen voor aantrekking als
afstoting: referentie-kaders, waarop de persoon zijn gedrag afstemt. De zittende
generatie is zich vaak niet bewust, dat men naast het officiële waardenpatroon tevens
nietverwerkte teleurstellingen en verwachtingen overdraagt. Via de opkomende
generatie botsen deze op de maatschappelijke realiteit. Aspiraties van ouders - omgezet
in verwachtingspatronen bij kinderen - interfereren voortdurend met de feitelijke of
vermoede sociale posities en belangen in de samenleving. Permanent is dus een
nimmer eindigende verandering. Incidenteel zijn er revoluties in waarden en normen.
Die te verklaren vereist een apart niveau van inzicht.
Dat inzicht brengt men, geloof ik, niet naderbij door verzamelbundels met een
bepaalde thematiek op de markt te werpen. In de bundel Consciousness and Culture
paraderen allerlei grootheden, van Comte tot Erwin Strauss, met een opstel over de
mens als moeizaam rechtoplopende primaat, over het toneel11. Waar zo weinig
ondersteunend onderzoek wordt geboden, blijft de argeloze lezer zitten met een serie
hoogstandjes, die hem gemakkelijk kan verleiden tot schijnkennis.
Maar het lijkt winst dat de betrekking tussen het psychologische en maatschappelijk
krachtenveld opnieuw in studie is genomen. Hoewel de simpele

10
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Jerome K. Myers and Lee L. Bean, A decade later - a follow-up of Social Class and Mental
Illness, John Wiley, New York 1968, 250 pp., 70/-.
Culture and Consciousness - Perspectives in the Social Sciences, ed. by Gloria B. Levitas,
George Braziller, New York 1967, 430 pp., $7,50.
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generalisaties nogal altijd uitgevers en lezers enthousiast kunnen maken, zijn er
tekenen dat fundamenteel denkwerk en daarop afgestemd onderzoek voortgang vindt
(zie deel III). Vanuit specialismen als b.v. de medische sociologie kan men niet alles
verwachten. Wel vanuit de psychologie zelf, zodra brugbegrippen ontworpen en
getest worden, zoals momenteel o.m. met de zelfvisie en het referentie-kader
geschiedt.

3. Mens contra maatschappij
Nogal wat mensen hebben de ervaring dat maatschappelijke veranderingen als
vreemde feiten over hen komen. De maatschappijwetenschap, die streeft naar een
eigen verklaring voor de collectieve gedragssystemen, heeft zich toch niet geheel
los kunnen maken van de stelling, dat de maatschappij zich ontwikkelt ten koste van
de mens12. Met name in studies voor een breder publiek wordt dikwijls uitgegaan
van de afstand - soms ook tegenstelling - tussen individu en maatschappij. In Tellegens
boek over techniek en samenleving - herschreven naar een gelijksoortige publikatie
uit 195713 - treft men dit uitgangspunt aan. De schrijver pleit voor een humaniserende
deelname aan de technische samenleving, waarvan hij enige contouren neerzet. In
deze voorlopige laatste druk bouwt hij zonder veel moeite een slothoofdstuk op over
het ontwikkelingsvraagstuk. Van dit en andere collectiva - als techniek en deelname
- valt voor bepaalde doeleinden wel een omschrijving te geven. Doch hardheid
verkrijgt men zo niet. Het met enkele resultaten van de jonge maatschappij-wetenschap
‘ethiserend’ op weg gaan, kan de filosoof van zijn vervreemding afhelpen, doch
brengt ons in feite weinig verder.
Daartoe is in ieder geval nodig, dat de onderzoeker de confrontatie met een
historische of actuele situatie niet uit de weg gaat. Voorlopig lijkt het beter om over
ontwikkelingsvraagstukken te laten schrijven door onderzoekers die een specifieke
deskundigheid en ervaring inbrengen. Wagley behoort tot de uitgebreide groep
Noord-Amerikanen die zich met Latijns-Amerika occuperen. In het algemeen heeft
deze groep enige treurnis over het feit dat de zuidelijker broeders zo weinig wensen
te leren van de Noord-Amerikanen. Als oorzaken voor het verschil tussen beide
cultuurkringen wordt dan gewezen op het ontbreken van een middengroep, die door
puriteinse werk- en spaardrift stabiliteit kan geven aan het moderniseringsproces.
De laatste jaren dringt echter door dat een samenleving
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Geheel onlogisch is dat niet, al leidt het door elkaar halen van gezichtspunten niet zelden tot
verwarring. Zie daartoe Streven, april 1969, Cultuurpolitiek - een vluchtheuvel?, pp. 684-690.
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F. Tellegen, Samenleven in een technische tijd, Wereldvenster, Baarn 19683, 185 pp., f 13,-.
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geanalyseerd dient te worden naar eigen historische ervaring, normen en waarden.
Bij Wagley is deze heroriëntatie in zijn Essays on the Unity and Diversity of Latin
American Culture14 merkbaar. Hij heeft scherp in het oog gehouden dat er tussen de
verschillende landen belangrijk onderscheid bestaat. Het raciale vraagstuk ligt overal
verschillend als gevolg van traditie, aantallen negers, indianen, europeanen en de
diverse mengvormen. De sociale segmentatie die een oud kenmerk is van de Spaanse
cultuurkring is na 1945 mede onder druk komen te staan van een bijzondere
bevolkingsgroei en verslechtering van de ruilvoet. Toch krijgt dit laatste facet
onvoldoende accent, zodat Wagley niet bij machte is de oorzaak van het nationalisme
na 1945 aan te wijzen. In zijn slothoofdstuk zoekt hij dan ook niet direct naar een
verklaring van de huidige spanningen. Eerder spreekt hij de hoop uit dat de
middengroep zijn taak tussen ‘links en rechts’ zal verstaan. Daarmee is hij
teruggekeerd tot een versleten verwachtingspatroon van de Noordamerikaanse
samenleving15.
In een studie van Fougueyrollas over Senegal komt een verwante problematiek
aan de orde: hoe voltrekt zich de modernisering van een niet-Europese samenleving16.
Deze vroegere marxist - wiens afscheid van het marxisme men kan lezen in een
Aula-pocket - heeft zich sinds 1959 als docent sociale psychologie te Dakar
beziggehouden met de media en ‘agencies’ die bij modernisering in het geding zijn.
Zijn aandacht gaat uit naar de overheidsdiensten, de film en televisie als factoren in
het veranderingsproces. Welke wijzigingen komen er op deze wijze tot stand? Hoe
reageren de verschillende groepen er op? In Modernisation des Hommes heeft hij
zich gericht op het moderne salariaat, de studenten en de analfabeten. De groep der
ambtenaren beschouwt zich als stabiele factor en neigt tot een zekere afscherming
van eigen positie. De studenten ervaren in volle sterkte de kloof tussen hun aspiraties
en de sociaal-economische (on)mogelijkheden. De analfabeten ondergaan schijnbaar
zonder verweer de zich wijzigende arbeidssituaties en dompelen zich onder in het
symbolenspel van de massa-media. Fougueyrollas schetst de spanning tussen zittend
salariaat en jonge intelligentsia als polen van het groeiproces. Interessant is zijn
suggestie dat het ‘volk’ zijn traditionele habitus wel eens niet op de scholen zou
kunnen verliezen - zoals dat in de Europese ontwikkeling gebeurde. Doch door de
beelden van film en televisie en de
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Ch. Wagley, The Latin American Tradition - Essays on the Unity and Diversity of Latin
American Culture, Columbia University Press, New York 1968, 62/-.
Dat die verwachting al dateert uit het begin van de 19e eeuw blijkt uit diverse bronnen die
vermeld staan in mijn studie Hollands Welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830,
Assen 1966.
Pierre Fougueyrollas, Modernisation des Hommes - l'Exemple du Sénégal, Flammarion, Paris
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woordsymbolen van radio en politieke redevoering tot onafhankelijkheid zou kunnen
geraken. Daarmee verbreekt Fougueyrollas de volgorde in het ontwikkelingsschema,
zoals dat veelal wordt gehanteerd.
Naar mijn gevoel is Camilo Torres er in geslaagd westerse inzichten om te vormen
tot bijna explosieve ideeën over de Latijns-Amerikaanse werkelijkheid. Hij heeft aan
de ene kant een koele geest, die iets weet te doen met begrippen uit de westerse
sociologie. Tezelfdertijd bemerkt men een bijzondere kracht om de praxis van het
leven ondubbelzinnig onder woorden te brengen. Hij werkt niet met een vage
revolutionaire formule zoals men op grond van perspublikaties zou denken. Wel is
in iedere regel voelbaar het geweld dat de mens in zijn economische structuren,
politieke constructies, doch bovenal in zijn gevoelens ten opzichte van zichzelf,
opricht en vasthoudt. Zijn taalgebruik is beurtelings ascetisch en uitdagend. Hij
beschikt over het meesterschap uitersten van wetenschap en praxis te omlijnen en
uiteen te splijten. Revolutie - een Christelijke Opdracht17 - kan, naar het mij voorkomt,
moeilijk genegeerd worden. Doch de vrees bestaat dat dit zal gebeuren, nu reeds is
gebleken dat deze man buiten de stad van de mensen op een heuvel is vermoord.
Deze vier studies - oplopend in intensiteit - tonen aan dat het wordingsproces van
mens en samenleving eerst begonnen is. Heel het gamma van het waarnemings- en
denkvermogen zal noodzakelijk zijn om niet te vervalen in magische concepties en
krampachtig handelen. De feiten waaronder deze veranderingen zich voltrekken zijn
weerbarstig en van nauwelijks te temmen expansiviteit. Dat stelt grote eisen aan hen
die op kruispunten verantwoordelijkheden dragen, doch evenzeer aan de onderzoekers.
De rust die hen geboden wordt, zullen zij moeten gebruiken om vooroordelen en
makkelijk hobbelende stokpaardjes op stal te zetten. In de volgende bijdrage zal ik
pogen de krachten in het moderniseringsproces - zoals demografische groei, evolutie,
economische groei en de intelligentsia - te beschrijven (II). In een derde deel zal
getracht worden te bepalen welke opgave de menswetenschap zich zou kunnen stellen
om mede waar te maken, dat de geest zal heersen over de wateren.

17

Camilo Torres, Revolutie - christelijke opdracht, Bruna, Utrecht 1969, 171 pp.. f 13,-.
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Egypte:
de weg van verleden naar toekomst
I Duizend jaar Kaïro
E. de Moor
Dit jaar is het precies 1000 jaar geleden, dat aan de oever van de Nijl, twee kilometer
ten noorden van het in de woestijn verzonken Memphis, de stad Kairo gesticht werd.
De man die dit roemrijke feit op zijn naam heeft staan heette Jawhar, een legeroverste
in dienst van de vierde fatimide Mu'izz, welke hem vanuit Tunis volgde, toen bleek
dat de orthodox-musulmanse Egyptenaren inert genoeg waren om het gezag van deze
ketterse heerser te aanvaarden. Zij zaten al meer dan 1000 jaar onder vreemde
overheersing en konden dat nog wel eens 1000 jaar blijven. Het pikante van het geval
is, dat Kairo, gesticht om een bolwerk van de shi'ieten te worden1, zijn duizendjarig
bestaan viert als centrum van de orthodoxe Islam. Overigens is het de orthodoxie
niet die de viereneenhalf miljoen inwoners van de grootste stad van Afrika op dit
moment bezighoudt. Men kijkt angstig naar de lucht en vraagt zich af wanneer de
eerste bommen zullen vallen. Ook de Egyptaren beseffen dat hun hoofdstad met zijn
112.000 inwoners per vierkante kilometer een uiterst kwetsbaar doelwit is voor
bekwame Israëlitische piloten. Maar wat kan de gewone man doen?
De stad heeft in de duizend jaar van zijn bestaan vele regimes zien komen en gaan.
Bijna steeds stonden soldaten, als absoluut alleenheerser of in oligarchisch verband,
aan het hoofd van de staat. Tot 1952 kwamen zij bovendien steeds uit vreemde landen,
om onwetende Egyptische boeren en kleine kooplieden hun ijzeren wil op te leggen,
en met die wil: onbetaalbare belastingen, hongersnoden en terreur.
Wanneer men de laatste 150 jaar van Egypte's geschiedenis overziet, zoals die zo
voortreffelijk beschreven staat in Vatikiotis' nieuwste boek The Modern History of
Egypt2, dan begrijpt men iets meer van de achtergronden

1

2

Shi'ieten: aanhangers van Ali, de neef van profeet Muhammad, die zich van de orthodoxe
Islam afkeerden toen Husayn, Ali's tweede zoon, bij Kerbela in Iraq door aanhangers van de
Khalief vermoord werd. Vooral in Perzië, Iraq, Yemen en Marocco zijn ze talrijk. Uit het
shi'isme kwamen vele religieus-politieke geheime sekten voort, zoals die van de Assassins.
P.J. Vatikiotis, The Modern History of Egypt, Weidenfeld and Nicolson, London, 1969, 512
pp., 63/-. Uitgegeven in de Asia-Africa series of Modern Histories. Voorzien van 4 kaarten,
25 foto's, uitgebreid notenregister, royale bibliografie, en index van namen.
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van Egypte's huidige conflict met Israël, voor zover die binnen Egypte zelf liggen.
De Londense hoogleraar heeft een bijzonder erudiet werk geschreven over de
sociaal-politieke ontwikkeling van Egypte tussen 1800 en 1962. Hij wil het allereerst
bestemmen voor de lekelezer. Het boek is echter zo rijkelijk voorzien van gegevens
en bibliografie dat het die leek wel eens zal duizelen. De specialist is er in elk geval
goed mee en men zou wensen dat van zo'n knap boek een wat vereenvoudigde
Nederlandse bewerking gemaakt werd, zodat de inhoud metterdaad toegankelijk
wordt voor de belangstellende leek. Dit artikel doet herhaaldelijk een beroep op het
boek van Vatikiotis, zonder dat wij dat telkens zullen vermelden.
Men moet The Modern History of Egypt eigenlijk lezen in het verlengde van het
al oude, maar nog steeds niet in leesbaarheid geëvenaarde werk van Stanley Lane
Poole, Egypt in the Middle Ages3. Lane Poole schreef dit, niet van Britse ironie
gespeende boek rond de eeuwwisseling, toen Engelse officieren en diplomaten de
Khedive in Kairo de wet voorschreven, als gevolg van een twintig jaar eerder mislukte
poging van Egyptische officieren (de Orabisten) om zich van de Albaanse heerser
te ontdoen.
Men ziet het: soldaten hadden het voor het zeggen in Egypte. Zo is het eigenlijk
steeds geweest sinds de stichting van Kairo: ‘Militarized ruling oligarchies, provincial
governors, and landowning feudatories constituted the ruling establishments in Egypt
for thirteen centuries (...). Secure in their city courts, citadels and garrisons, their
contact with the native population was at a minimum (...). Society was divided into
two separate groups: the rulers and the subjects’ (Vat. p. 30). Soldaten heersten, met
behulp van enkele wijze mannen die het scherp van hun zwaarden vreesden, over
een miljoenenvolk van boeren, de fellahs.

Een ketters bewind
Over de stichters van de stad, de Fatimiden (969-1171), valt weinig goeds te zeggen.
Leden van een geheime sekte, waren ze vanuit Perzië via Yemen in Noord Afrika
beland, waar ze zich als de ware afstammelingen van de Profeet en zijn neef Ali aan
het goedgelovig volk hadden opgelegd. De Khalief in Baghdad was de gevangene
van zijn eigen Perzische hofhouding en kon niet verhinderen dat de Fatimiden politiek
misbruik maakten van hun religieuze pretenties door zich wederrechtelijk de titel
van khalief toe te eigenen. Men kan zich de verwarring van de gewone man
voorstellen.
Kairo groeide snel uit tot een wereldstad onder dit ketterse bewind, werd spoedig
het rijke centrum van musulmanse cultuur dat de aandacht van de Franken trok,
contactpunt met het Westen, maar ook centrum van het

3

S. Lane-Poole, History of Egypt in the Middle Ages, vol. V, London, 1901, herdruk bij Frank
Cass, London, 1968.
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islamitisch verval, dat onder de Mamelukken en Turken zijn dieptepunt zou bereiken.
Hoewel verantwoordelijk voor het materieel en geestelijk heil van alle moslims,
zochten de meeste khaliefen alleen hun eigen genoegen. Het feitelijk bestuur lag in
handen van hevig intrigerende ministers en generaals. ‘Zij hielden het twee eeuwen
vol’, merkt Lane Poole lakoniek op, ‘zonder verdiensten van de regeerders noch
enige toewijding van hun onderdanen’, dank zij de tirannie van het leger.
Voor wie aandachtig leest, blijkt het geval van Echnaton niet alleen te staan in de
geschiedenis van Egypte. Ook een fatimidenkhalief, Hâkim, verbeeldde zich een
incarnatie van de godheid te zijn. Zijn opvatting van godheid bleek minder zonnig
dan die van de farao. Het land kreunde onder de terreurdaden van zijn Soedanese
soldaten. Handelstransacties mochten alleen 's nachts gesloten worden en de christenen
konden zich niet laten zien zonder gevaar voor hun leven. Op een morgen verdween
hij, naar verluidt, om de heuvel van Muqattam, ten oosten van Kairo, en kwam niet
meer terug. Allah had hem verheerlijkt, zei een groep gelovigen. Zij vestigden zich
in het Libanese bergland en heten nu: de Druzen.
Waartoe de wrede fantasie van deze degeneré's in staat was, beschrijft Lane Poole
uitbundig. Zo nodigde eens khalief Zâhir 2.660 jonge meisjes van de voornaamste
families uit voor een feest. In hun mooiste kleren kwamen zij verrukt hun opwachting
maken. De zaal werd op bevel van de tiran gesloten, de deuren gegrendeld en de
meisjes kwamen allen om van de honger. Aldus het volksverhaal.
De Fatimiden hebben ook de ont-groening van Noord Afrika op hun geweten. Dit
gebied wilde niet langer horen van een gezag uit het verre Kairo. Khalief Al-Mustansir
stuurde twee Arabische bedoeienenstammen naar de Cyrenaica en Tunesië, die het
gebied systematisch plunderden en platbrandden. Daardoor werd het een gemakkelijke
prooi voor zandstormen en woestijnwinden.

Saladin de veroveraar
Intussen vochten Turkse soldaten in dienst van het hof en Soedanese lijfwachten,
over de hoofden van de fellahs heen, om de macht. Tenslotte kwam deze terecht bij
een Armeens officier die even orde in de chaos wist te scheppen. Omtrent die tijd
dienden zich de Kruisridders aan. Jeruzalem interesseerde hen minder dan de apostelen
van de Heilige Oorlog in het Westen vermoedden. Los van het geloofsvuur van hun
vaders, was de tweede generatie van pioniers veel meer geïnteresseerd in de zeer
vruchtbare kuststrook tussen Gaza en Antiochië. Ook de Nijldelta wekte hun
expansiedrift. Bij Gaza wisten Egyptische soldaten de kruisridders aanvankelijk
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tegen te houden, maar Anno Domini 1163 trokken de christelijke troepen van het
Heilige Roomse Rijk de delta binnen. De koning van Jeruzalem dreigde Egypte een
totale nederlaag te bezorgen, maar een Koerdisch officier uit Damascus, Salâh ad-Dîn
geheten, kortweg Saladin, snelt op dat moment zijn moslimbroeders te hulp, maakt
tegelijk een resoluut einde aan het verziekte fatimidenbewind, en herstelt in Kairo
de musulmanse orthodoxie.
Over het bewind van deze officier en zijn familie, dat tot 1250 duurde, zegt Stanley
Lane Poole veel goeds. Saladin was vroom, edelmoedig, hij legde een gezonde drang
tot expansie aan de dag, veegde het koninkrijk Jeruzalem van de kaart en maakte
van Egypte, Syrië, Palestina, de Hijâz (Warabië) en Yemen een staatkundig geheel
dat, later beheerd door de Mamelukken en daarna opgenomen in het grote Ottomaanse
Rijk, tot aan de moderne tijd min of meer intact bleef.
Men begrijpt dat Arabieren Nâsir graag met Saladin vergeleken tijdens diens
aanvankelijk geslaagde pogingen om een eenheid te vormen met Syrië en Yemen.
De krachtigste heersers van Egypte hebben altijd naar het noordoosten gelonkt. Men
begrijpt ook dat, juist omwille van de vergelijking met Saladins mogelijkheden, de
aanwezigheid van die nieuwe westerse inplant, Israël, hem altijd een doorn in het
strategische oog was, evenals de koppige behoudsgezindheid van de wahhabitische
emirs die de verwerkelijking van het gedroomde rijk van Saladin in de weg stonden.
Saladin was evenwel noch Egyptenaar noch Arabier, hoe graag de Arabieren zich
iedere moslimheld ook toeëigenen. Een ijverig moslim wás hij.

Krachtpatsers en vechtersbazen
In de dertiende eeuw kon het in christelijk Europa gebeuren, dat iemand heilig werd
door andermans grondgebied onder de voet te lopen. Zo landde in 1249 de Heilige
Koning Lodewijk van Frankrijk met een geweldig leger bij Damiette. De
Ayyubiedenkoning was juist gestorven en diens vrouw Shajar ad-Durr (Parelboompje)
nam de koninklijke honneurs waar. Zij kon vast rekenen op het perfect gedrilde
slavenleger van Turken en Mongolen dat haar man had opgebouwd: bij Mansura in
de delta werden de westerse indringers radicaal verslagen. De goede Lodewijk dankte
het aan vrouwelijke hoofsheid en zin voor efficiency dat hij niet met zijn soldaten
gevierendeeld werd: voor 10 miljoen francs mocht hij naar zijn land terugkeren.
Intussen huwde de regentes-weduwe de generaal van haar leger en onderwierp
Egypte daarmee aan een meer dan vijf eeuwen durend bestuur van elkaar bevechtende
krachtpatsers en vechtersbazen. Met de verdelging van Baghdad door de Mongolen,
in 1258, was de Islam beroofd van ieder geestelijk centrum van belang. Een van
zichzelf vervreemd Kairo was het
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enige dat restte van de musulmanse grootheid van de achtste en negende eeuw.
Nooit is in Egypte de afstand tussen heersers en volk zo groot geweest als tijdens
die vijf sombere eeuwen waarin slaven regeerden over ‘vrije’ boeren. Het unieke
geval deed zich voor, dat men om naar de macht te kunnen grijpen, in een ver land,
Rusland, Mongolië, Griekenland, gekocht moest zijn als slaaf van een hoge officier,
zelf van huis uit ook weer slaaf, om dan via alle promotiemogelijkheden van de
militaire orde zich naar voren te schuiven. De Mamelukken bevochten elkaar de
macht naar de wijze der soldaten: in een openlijk straatgevecht, door hinderlagen,
door liquidatie van mededingers, kortweg het recht van de sterkste gold. De heersers
volgden elkaar snel op. Zij hielden het gemiddeld niet langer dan vier jaar vol. Iedere
slavenofficier was een potentiële mededinger die een putsch zou kunnen wagen
wanneer hij voldoende soldaten achter zich wist.
Dat de boeren van deze kazernebewoners weinig goeds te verwachten hadden, ligt
voor de hand. Hun grond behoorde aan een familielid van de heersende soldatenclan.
Deze blijvende aanwezigheid van heersers van geheel ander ras in de Citadel van
Kairo of waar zij dan ook huisden, wekte aanvankelijk verzet bij de boeren, met
name in het zuiden, waar de bedâwis actief waren4, maar wikkelde hen tenslotte in
een apathie waarop hervormingspogingen van de Egyptische regeringen van deze
eeuw nagenoeg allemaal stukliepen.
De schitterende bouwwerken die de Mamelukken overal in Kairo lieten neerzetten,
van duidelijk byzantijns-romaanse signatuur, hun organisatie van het postwezen en
de handel met Europa, maken niet goed wat het kleine Egyptische boerenvolk eeuwenen eeuwenlang van deze soldaten en uitzuigers heeft moeten verduren.
De komst van de Ottomanen in 1517 bracht geen verandering in de situatie. Uit
naam van de Islam konden zij hun wil opleggen en maakten dat de bevolking onder
nog zwaardere belastingen gebukt ging. Verder regeerden zij door middel van de
Mamelukken en de Turks-circassische officierenfamilies van Kairo, die weinig of
niets begrepen van de koptische mentaliteit van de gewone man en daar ook totaal
geen behoefte toe gevoelden, zolang de boeren zich maar rustig hielden.
Het meest overtuigende bewijs voor het verval waarin de Egyptische samenleving
verkeerde tussen het verdwijnen van de Ayyubieden en de komst van Napoleon, was
de rampzalige teruggang van de bevolking: van zeven miljoen ten tijde van Saladin
tot tweeeneenhalf miljoen rond 1800. Honger, pest en oorlog hadden hun taak
volbracht. Zoals Vatikiotis zegt: ‘The state of

4

Bedâwis: uit Arabië afkomstige bedoeienenstam die de fellahs hielp bij het beslechten van
hun onderlinge veten.
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Egypt became the private domain of the mamluks and only those who bore arms
seemed to have any political rights’. De grond behoorde aan vreemde soldaten, die
vreemden bleven. Op de medeverantwoordelijkheid van de boeren werd eeuwenlang
geen enkel beroep gedaan, of het moest zijn dat van de angst. Men kan niet genoeg
beseffen hoezeer dit de geest van deze boeren en hun nageslacht heeft aangetast. Dat
in juni 1967 tanks en schoenen bij duizenden achtergelaten worden na een nog niet
gestreden Sinaïgevecht, door mensen die nog nooit zelf een beslissing hebben kunnen
nemen, houdt daarmee onmiddellijk verband. Dat van overal vandaan geimporteerde
machines in Egyptische fabrieken op reserveonderdelen en reparatie staan te wachten,
is een gevolg van hetzelfde fenomeen.
De Egyptische boer is niet luier of laffer dan enig ander mens van zijn
ontwikkelingspeil elders, maar het ma'leish van het laisser faire is er bij hem voor
eeuwig ingestampt.
Terwijl de soldaten het voor het zeggen hadden, trokken de belastinginners de dorpen
door en legden de sheikhs van de Azhar het volk hun verstarde conceptie van de
religieuze wet op. Allahu akbar! God is altijd groter. En de fellahs hadden te buigen.
Wellicht heeft niemand het lot van de Egyptische boeren zo indringend beschreven
als de onlangs overleden Jezuiet Henri Habib Ayrouth, die bezeten was van de
gedachte de afstand tussen boeren en leidende klassen te verkleinen. Het lot van deze
eeuwig geïsoleerden aan de wereld tonen was de opzet van zijn sociologische thesis
The fellahin5. Omdat aan zijn overlijden in de Europese pers geen aandacht
geschonken is, lijkt mij een eresaluut aan deze oprechte Egyptenaar op zijn plaats,
omdat hij zag wat nog steeds te weinig verantwoordelijke personen in Kairo zien,
en er ook van durfde getuigen.

Europese belangstelling
In 1798 trekken de troepen van Napoleon Egypte binnen. Aan dit feit is, met name
door Franse historici, een nogal overdreven waarde toegekend. Van belang was
Napoleons inval zeker. Ze tastte de macht van de gevestigde Mamelukkenbeys aan
en daarmee die van hun broodheren, de Ottomanen. Bovendien kwamen ontwikkelde
Egyptenaren voor het eerst in aanraking met de ideeën van de toen nog geen tien jaar
oude Franse revolutie. De Egyptische natie bleek niet zo ideaal te zijn als sheikhs en
ulama' altijd hadden doen geloven, met de hand op de sunna, de musulmanse wet.
De twijfel aan oude opvattingen zou de weg vrij maken voor nieuwe

5

H.H. Ayrout, Moeurs et coutûmes des fellahs, Paris, 1938. In het Engels vertaald door H.
Wayment: The Fellaheen, Cairo, 1945. Het boek is vertaald in verschillende talen en heeft
verschillende uitgaven gekend.
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inzichten. De diepe minachting die de ontwikkelde moslim van Kairo tot dan toe
voor het Europese barbarendom voelde, sloeg tussen 1800 en 1850 om in een
koortsachtige belangstelling voor al wat uit Europa kwam. Ook Europa was, om
andere redenen, niet ongeïnteresseerd. Zo had Magallon, een Frans consul in Egypte,
al vóór 1800 zijn regering in Parijs aangeraden Egypte onmiddellijk te veroveren,
om de Engelsen - al evenzeer belust op Afrikaanse grond - vóór te zijn.
De kleine korporaal riep op tot Egyptisch patriottisme. Dat was iets geheel nieuws
voor de bewoners van Kairo. Men was zo gewend aan de vreemde heersers in huis,
die als broeders in de Islam het benodigde gezag verdienden, dat men zich een vorm
van zelfbestuur niet eens kon voorstellen. Ten dienste van een eventueel Egyptisch
patriottisme besloten de Fransen voorlopig zelf de lakens uit te delen, maar sneden
zich daarmee hevig in de vingers. De religieuze leiders en vernederde
officierenfamilies van de hoofdstad kwamen in het geweer. Alweer om verschillende
redenen.
Kairo is rond 1800 een stad van 260.000 inwoners, waarvan 10 procent Syriërs.
De Franse soldaten met hun aanhang geven de straten en pleinen een frivool tintje.
Voor het eerst ziet men vrouwen in het openbaar! In het park van Azbakiyya wordt
toneel gespeeld voor de soldaten, de café's zijn overvol en de talrijke ‘zusjes’, zoals
men de prostituees placht te noemen, wekken hevige ergernis bij de religieuze
autoriteiten. Swinging Kairo 1800 was de prooi voor ieder bekwaam heerser die met
de Mamelukken wist af te rekenen. Mahummad Ali, officier van het Turkse leger,
tabakshandelaar van beroep, was die man. Niet Napoleon, want Napoleon moest
verder, terwijl de achtergebleven Franse troepen zich onmogelijk maakten door de
gouverneur van Alexandrië op te hangen, en haastig het land verlieten om te ontkomen
aan de door Azharsheikhs opgezweepte volkswoede.

Autoritaire vernieuwers
Met dat al was de belangstelling van de Egyptenaren voor Europa gewekt. Het regiem
van Muhammad Ali, dat meer dan veertig jaar duurde (1805-1849), stond geheel in
het teken van die belangstelling en van de door het Westen geïnspireerde behoefte
om een eigen image voor Egypte op te bouwen. Geleidelijk aan weekte Muhammad
Egypte los van Istanbul en voelde zich, zoals zijn sterke voorgangers Ibn Tulun,
Saladin, Baybars aangetrokken tot veroveringstochten richting Syrië en Saudi-Arabië.
Na hem deed Abd ad-Nâsir niet anders.
De macedonische Pasha Muhammad Ali legde de basis voor het moderne Egypte
en liet tot dat doel mensen in Parijs en Londen opleiden. Hij was de ontwerper van
het eerste massieve economische ontwikkelingsplan voor Egypte, organiseerde het
belastingsysteem, verklaarde alle grond tot staats-
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eigendom ten koste van de Mamelukkenbeys, breidde het wegennet uit en bevorderde
de immigratie van Europese vaklieden voor de inrichting van fabrieken voor papier,
ijzer, explosieven, hoofdzakelijk ten dienste van het gemoderniseerde leger, dat ook
bij hem onevenredig grote aandacht kreeg. Franse officieren bouwden de marine op
in Alexandrië en overal langs de Nijl verrezen suikerfabrieken.
Dit alles ging niet zonder schulden t.o.v. de Europese crediteuren, schulden die
onder zijn opvolgers zo hoog opliepen, dat Egypte rond 1870 politiek en economisch
geheel afhankelijk van Frankrijk en Engeland was. In die jaren ontstond, onder druk
van de Europese vrijhandel, de Egyptische katoencultuur ten dienste van de
textielfabrieken van Manchester en Liverpool, die een ernstige eenzijdigheid van het
Egyptisch landbouwprodukt in de hand werkte, met alle schadelijke gevolgen vandien
voor de fellahs. Onder Muhammad Ali's regering was de bevolking van Egypte bijna
verdubbeld, terwijl de handel in 1850 het zesvoudige van die van 1805 opbracht. De
fout van Muhammad Ali lag in zijn autocratische bestuursopvatting, waardoor hij
heel Egypte beschouwde als zijn particulier eigendom en weigerde enige souvereiniteit
van het volk te erkennen, geheel in de lijn overigens van de musulmanse conceptie
van gezag.
‘People to him were subjects’, zegt Vatikiotis, ‘who obeyed a forceful ruler who,
in turn, ruled alone and absolutely without their participation.’
Hoe funest de ideeën van alleenheerschappij voor Egypte waren, ervoer men tijdens
het bewind van de khedive Ismaîl (1863-'79), die zover ging, dat hij - geheel buiten
ruggespraak met zijn volk om - Egypte als privégebied aan de Europese machten
wilde verkwanselen. Er was in die tijd in de Egyptische grote steden een elite nieuwe
stijl gegroeid die dweepte met Europese cultuuruitingen, bijeenkwam in de pas
geopende Opera, Rousseau las, Montesquieu verslond, maar in eigen land nog steeds
niets te zeggen had ondanks alle trotse verklaringen van de vorst dat hij een modern,
Europees Egypte wilde. Zelf van niet-Egyptischen huize deed de khedive liever een
beroep op Europeanen om dit doel te bereiken dan dat hij de ontwikkelde Egyptenaren
tot medezeggenschap uitnodigde. Hij stelde zich geheel afhankelijk van zijn Franse
en Engelse adviseurs en ging in 1875 zover dat hij de hele Suezkanaalcompagnie
voor 4 miljoen pond sterling aan Disraeli verkocht. In ruil daarvoor hielpen de
Engelsen hem de Soedan te veroveren en bezorgden hem de titel van Ismaîl, keizer
van Afrika.
Rekenen konden de Europeanen in dienst van de Khedive wel. Tussen 1864 en
1875 liepen Egypte's inkomsten op van 5 miljoen naar 145 miljoen pond sterling.
Ook toonden ze zich bekwame ingenieurs: ze sloegen 400 bruggen over de Nijl,
legden 8.000 kilometer irrigatiekanaal aan. Ze
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organiseerden het postwezen, de banken, en hun missionarissen richtten Europese
scholen en colleges op. In 1870 gingen de poorten van de eerste meisjesschool in
Kairo open.
Ook deze leider was niet gespeend van ondernemingslust, maar de
doorsnee-Egyptenaar kon hem niet volgen, stond bovendien - met reden achterdochtig tegenover zijn zeer oosterse methoden van politieke manipulatie en
machtscontrole. Zijn omkoperijen kostten de staat handenvol geld.
Negenhonderd jaar na de stichting van Kairo was het Suezkanaal in gebruik
genomen. Een geweldig werkstuk van Franse ingenieurskust. Zes jaar later had de
khedive het beheer al overgedragen aan buitenlandse machten. Natuurlijk, de
doorsnee-Egyptenaar was nog niet zover dat hij de wettigheid van dergelijk handelen
in twijfel trok, maar een groep van intellectuelen begon zich toch af te vragen of men
langer de aanwezigheid van de Europeanen in alle ministeries moest dulden.
In zijn verlangen naar europeanisering besefte de khedive, niet zonder parlement
te kunnen. Dus liet hij in 1866 het eerste Egyptische parlement bijeenkomen. Feitelijk
was het door zijn samenstelling al geheel ontwapend, bovendien had het slechts een
zeer beperkte medezeggenschap. Een Egyptisch auteur uit die tijd vermeldt dat,
wanneer de secretaris van de Assemblee de afgevaardigden verzocht zich in drie
groepen te verdelen - pro-regering rechts, oppositie links en gematigden in het midden
- allen rechts bijeenhokten, mompelend: hoe zouden we bezwaren tegen de regering
kunnen hebben!
De enorme uitgaven van de khedive overtroffen de inkomsten. Egypte riskeerde
bankroet te gaan. De Europese consuls hadden alles te zeggen in Kairo. Zij wilden
het parlement uitschakelen, dat, onder de regering van Nubar Pasha, in 1878, enigszins
ontwaakt, toch nog lastig kon werken op de volksopinie. Het parlement weigerde
echter naar huis te gaan, protesteerde tegen de vèrgaande Europese controle op de
financiën van de staat. Het was de eerste politiek-geformuleerde reactie op de
buitenlandse invloed in de regering, die echter de journalisten van de Arabische
bladen allang een doorn in het oog was.
Aan dit alles was een heftige perscampagne voorafgegaan onder invloed van de
twee islamitische hervormers, Jamâl-ad-Dîn al-Afghâni en Muhammad Abduh, de
latere grootmufti van Egypte en hervormer van het Azharonderwijs6.

De mislukte putsch van 'Urâbi
Het sterk-westerse regeringsbeleid van Ismaîl's minister Nubar Pasha had

6

Zie ook: P. Smoor, Krachtlijnen tussen Islam en Nationalisme, in De Internationale Spectator,
juni 1969, nr 12, pp. 1110-1131.
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de ontwikkelde burgerij en nationalistisch voelende jonge Egyptische officieren
voldoende geprikkeld tot het ontketenen van een actie. Een politieke samenzwering
kwam tot stand in Helwan, mede onder invloed van het panislamisme dat droomde
van een vernieuwd islamitisch rijk onder leiding van de Turkse sultan, en dat in
Egypte fervente aanhangers had. Sinds Nubar zich had aangediend als een zelfstandig
handelend regeringsleider, moedigde de khedive heimelijk het ondergrondse verzet
tegen de Europeanen aan en weigerde een bankroetverklaring te ondertekenen
waardoor Egypte nog afhankelijker zou zijn geworden van de westerse mogendheden.
Deze, zijn eerste Egyptianiserende daad, kostte Ismaîl de troon. Op aandringen van
Engeland en Frankrijk ontzette de Ottomaanse sultan hem uit zijn ambt. Zijn zoon
Tawfîq volgde hem op, en moest de Europeanen wel ter wille zijn. Het leger vroeg
daarop een Egyptische minister van Oorlog (sic). Bovendien eiste kolonel Ahmad
'Urâbi, de leider van de reclamanten, minder Cirkassische en meer Egyptische
officieren in de hogere leiding van het leger. Toen deze wensen niet ingewilligd
werden, besloot men tot gewapend verzet. Begonnen om promotiemogelijkheden
voor Egyptische soldaten te bedingen, ontwikkelde deze opstand zich al snel tot een
botsing op nationaal niveau tussen nationalistisch revolutionairen enerzijds en de
khedive met zijn Europese vazallen aan de andere kant. 'Urâbi beschuldigt de khedive
van landverraad. Hij heeft de steun van het volk, dat rond hem snel een mythe
opbouwt, en de sympathie van de sultan in Istanbul, die allang genoeg heeft van het
autoritaire optreden van de Muhammad Alidynastie.
Uitbarstingen van volkswoede tegen de Europeanen zijn het gevolg van het
verschijnen van een Engelse vloot op de rede van Alexandrië. Op 11 juli 1881, om
zeven uur in de morgen, beveelt de Britse admiraal Seymour zijn schepen alle
kanonnen leeg te schieten over de stad Alexandrië. Engeland besluit Egypte te
bezetten, terwijl 'Urâbi en de khedive elkaar banvloeken toezenden in naam van de
godsdienst. Het verguldt de bittere pil niet. 'Urâbi's troepen blijken niet gedisciplineerd
genoeg om Her Majesty's mariniers te weerstaan.
Na een periode van betrekkelijke autonomie zal Egypte tot 1952 de smaad moeten
aanvaarden van een Europese pottekijker in zijn binnenlandse politiek en economie.
Soldaten hebben de boeren duizend jaar klein gehouden. Soldaten zullen opnieuw
Egypte's lot in handen nemen. Daarover later meer.
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Politiek Overzicht
Nederland
Werknemers-inspraak
Reeds vele jaren wordt er aangedrongen op een herziening van het ondernemingsrecht;
steeds sterker is de eis naar voren gekomen van ‘inspraak’ van de werknemers in de
leiding van het bedrijf. Deze eis werd klemmender naarmate meer bedrijven voor
buitenstaanders - en hiertoe behoren, helaas, meestal ook de eigen werknemers en
de vakbonden - onverwacht in ernstige moeilijkheden bleken te verkeren of in andere
gevallen overgingen tot fusie, waarbij beschikt wordt over het lot van grote aantallen
mensen en hun gezinnen zonder dat deze er ook maar de geringste invloed op kunnen
uitoefenen. Ruim vier jaar geleden werd hierover reeds door de regering een advies
van de SER gevraagd, maar de hele kwestie leek daarmee wel in een ijskast te zijn
opgeborgen. Men bleek het betrekkelijk gemakkelijk eens te kunnen worden over
inhoud, controle en publikatie van de jaarrekeningen en over een aanmerkelijke
uitbreiding van het recht om een onderzoek te vragen naar het beleid en de gang van
zaken in een bedrijf. Wetsontwerpen hierop betrekking hebbende zijn reeds verleden
jaar door minister Polak ingediend.
Het moeilijkste punt was echter de samenstelling en de bevoegdheden van de raad
van commissarissen. De vakbonden waren het aanvankelijk onderling niet geheel
eens - mede hierin is de verklaring gelegen van de lange tijd nodig voor de opstelling
van een advies - maar kwamen tenslotte tot het voorstel om aandeelhouders en
werknemers gelijkelijk in de raad van commissarissen te doen vertegenwoordigen,
en deze raad uitgebreide bevoegdheden te verlenen. Hiertegen verweerden zich de
werkgeversleden van de SER hevig; volgens hen ging het er niet om de invloed van
de kapitaalverstrekkers te verminderen, maar om die van de werknemers te vergroten;
bovendien waren zij bang dat door de voorstellen een goed functionerend apparaat
onmogelijk zou worden gemaakt.
De standpunten stonden zo lijnrecht tegenover elkaar dat men er rekening mee
hield dat de minister geen eensluidend advies zou krijgen, toen onverwacht bleek,
dat beide partijen toch een akkoord wensten, waarbij mogelijk de scherpe opstelling
van NVV-voorzitter, Kloos, bij de behandeling van het loonwetsontwerp in de Tweede
Kamer een gunstige invloed heeft gehad. De kroonleden van de SER werkten aan
een compromis en prof. van der Grinten vond de steen der wijzen. Men werd het
eens over periodiek aftreden (4 jaren) der commissarissen; kandidaten kunnen worden
voorgesteld door commissarissen, directie, aandeelhouders en de ondernemingsraad,
waarna de raad van com-
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missarissen een bindende voordracht samenstelt; ondernemingsraad en
aandeelhoudersvergadering hebben een recht van veto, waarna er nog beroep mogelijk
is bij een SER-commissie.
Alhoewel de zaak nog niet rond is - minister Polak krijgt nu een eensluidend
advies, waarvan hij wel niet zal afwijken in zijn wetsontwerp - kunnen wij toch
zeggen, dat hier de medezeggenschap van de werknemers verwezenlijkt is en er
paritaire rechten zijn bereikt voor kapitaal en arbeid. Er blijft echter nog een
belangrijke taak voor de vakbeweging, n.l. te zorgen voor voldoende geschikte
mensen om de diverse plaatsen te bezetten en dit zal niet zo gemakkelijk zijn. Het
zal toch niet de bedoeling zijn om de beroemde tweehonderd van Mertens nu uit te
breiden tot tweehonderd en drie.

Loonwet
Boven spraken wij reeds over de scherpe opstelling van NVV-voorzitter Kloos n.a.v.
de behandeling van de loonwet van minister Roolvink. De bezwaren richtten zich
hoofdzakelijk tegen de artikelen acht - waarbij ministerieel ingrijpen mogelijk wordt
gemaakt in afzonderlijk gesloten cao's - en art. elf - volgens welk het mogelijk wordt
in noodgevallen de geleide loonpolitiek te herstellen. De vakcentrales waren tegen
art. 11 maar verschilden van mening over art. 8. NKV en CNV wensten het beginsel
wel te aanvaarden mits het een hoge uitzondering zou betreffen en dan nog zou de
minister slechts kunnen bepalen, dat een deel der overeengekomen loonsverhoging
zou worden overgebracht naar b.v. spaarloon of investeringsloon. Toen minister
Roolvink hier niets voor voelde, kwam de vraag naar eventuele gevolgen aan de
orde. Het NVV had reeds door Kloos laten meedelen, dat het als het ‘knevelwetje’
werd aangenomen, zou weigeren mede te werken aan de uitvoering van het
loonpolitieke systeem; het wenste dan niet meer mee te werken aan de opstelling
van de halfjaarlijkse rapporten van de SER, niet meer met werkgeversorganisaties
te spreken over loonpolitieke kwesties in de Stichting van de Arbeid en niet meer te
onderhandelen met de regering over de loonpolitiek, waarmee dus de rust op het
loonfront verdwenen zou zijn en stakingen zoals in Frankrijk en Italië te verwachten
zijn.
Wat doet de regering bij verwerpen van de artikelen? Trekt zij haar ontwerp in of
komt er een kabinetscrisis? Men verwachtte het eerste, maar op het allerlaatste
moment bracht premier de Jong zijn zwaarste geschut in stelling en dreigde met
aftreden of kamerontbinding. Alhoewel elke partij op het ogenblik beweert niet bang
te zijn voor het laatste, kozen de regeringspartijen toch de minst gevaarlijke oplossing
en sleepte minister Roolvink zijn wetsontwerp door de Tweede Kamer. Alle aandacht
is nu gericht op de houding van de andere zijde van het Binnenhof.
Heeft minister Roolvink hier een Pyrrhusoverwinning behaald? Natuurlijk wordt
er door de vakbeweging pressie op de Eerste Kamer uitgeoefend om het ontwerp te
verwerpen. Nu de regering echter bij de behandeling in de Tweede Kamer
uitdrukkelijk heeft verklaard het wetsontwerp niet te willen intrekken, zal zij dit
moeilijk bij verwerping in de Eerste Kamer wél kunnen doen. In de
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gegeven situatie is het ook niet te verwachten, dat de minister met een gewijzigd
ontwerp naar de Tweede Kamer terug zal gaan. Komt er dan een politieke breuk
tussen de in de regering samenwerkende partijen of ontstaat er een breuk in de
vakbeweging? Allebei tegelijk zou een ramp zijn en het is zelfs moeilijk uit te maken
welke van de twee de minst ernstige gevolgen zou hebben. De houding van minister
Roolvink wordt ook in A.R.-kringen gekritiseerd; de radikale vleugel acht zijn
optreden schadelijk voor het economisch klimaat in het land en is - met vele anderen
- van mening dat het onaanvaardbaar best had kunnen achterwege blijven; men had
het ontwerp terug kunnen nemen en verder blijven werken met bestaande afspraken
in de Stichting van de Arbeid, te meer daar het SER-rapport voor 1970 een redelijke
basis vormt voor de komende loononderhandelingen.
De houding van de vakbeweging is gedeeltelijk te verklaren uit een zeker
wantrouwen t.a.v. de minister; men is bezorgd over het gebruik van de verleende
bevoegdheden, daar hij in het verleden enkele malen overeengekomen cao's
tegenhield, onverbindend verklaarde of een artikel schrapte zonder voor ieder
duidelijke redenen.
Overigens is ook de vakbeweging niet eensgezind. Het NKV volgde de heer Kloos
wel en trad uit het overleg, maar verwijt hem eigenmachtig optreden bij het uiten
van zijn dreigement, daar er tevoren geen overleg zou zijn geweest. Het CNV
weigerde mee te gaan, al achtte ook dit de loonwet onaanvaardbaar, maar het vindt
de gevolgen van het uittreden zeer schadelijk voor de belangen van de werknemers.
Dit gescheiden optrekken vermindert de druk op de Eerste Kamer en laat tevens zien,
dat in de vakbeweging een progressieve concentratie al even moeilijk te
verwezenlijken is als in de politiek.

Politieke concentratie
Reeds lang wordt er geprobeerd om een Progressief Akkoord (PAK) tot stand te
brengen. D'66 heeft van begin af aan geweigerd aan de besprekingen deel te nemen,
maar plaatste zich toch niet geheel buitenspel en mocht bij de verkiezingen voor de
adviesraad voor de landdrost in Lelystad meedoen. Dit PAK behaalde bij die
gelegenheid succes, maar algemeen weigerde men landelijke conclusies te trekken
uit deze plaatselijke verkiezingen, temeer daar bij dezelfde gelegenheid in Dronten
het PAK er minder goed doorheen kwam en de christelijke concentratie het er beter
afbracht. De PSP deed wel mee aan de beraadslagingen over het PAK, maar ziet er
nu geen heil meer in, omdat er nog steeds geen eensgezindheid bestaat over de basis
van een program, en mogelijk ook uit angst de eigen identiteit te moeten prijsgeven.
Dit laatste lijkt ons overigens moeilijk; men zou op het kort geleden gehouden congres
der partij die eigen identiteit toch te voorschijn moeten zien komen, maar de
meningsverschillen bleken zo groot, dat een scheuring nauwelijks voorkomen kon
worden. Blijven over de PvdA en de niet zo geslaagde PPR; de laatste verwachtte
in oktober het eerste werkstuk als resultaat van de besprekingen, waarover zich dan
D'66, PSP en ARP zouden moeten uitspreken. Daar het
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werkstuk nog niet verschenen is, waren de anderen nog niet gedwongen kleur te
bekennen. De verwachtingen zijn niet hoog gespannen.
Iets verder is men gekomen bij de onderhandelingen der Achttien van KVP, CHU
en ARP; men hoopt tijdig voor de kamerverkiezingen in 1971 tot samenwerking te
komen, waarbij volgens de commissie voor de duidelijkheid van deze partijen nodig
is, dat men overeenstemming bereikt over een urgentie-program, een
basis-regeringsprogram en over de bezetting van de sleutelposities in een te vormen
kabinet; dit z.g. klein regeringsakkoord zou gevolgd moeten worden door een groot
regeringsakkoord, waarin na overleg met andere partijen het regeringsprogram wordt
vastgesteld, een kandidaat-premier wordt genoemd en de bezetting van de
sleutelposities wordt geregeld, zodat men op grond hiervan de stembusstrijd
gezamenlijk kan voeren.
Er wordt in genoemd rapport verder gepleit voor uitbreiding van de
medezeggenschap van de Staten-Generaal; zo wil men de formateur door het
parlement laten benoemen; ook stelt men dat een door de kamer aanvaarde motie
door de regering moet worden uitgevoerd en men wil in geval van een kabinetscrisis
overgaan tot kamerontbinding en nieuwe verkiezingen, opdat een plotselinge
tussentijdse wisseling van regeringspartner, zoals enkele jaren geleden de KVP deed,
toen zij de PvdA verwisselde voor de VVD, tot de onmogelijkheden zal behoren
zonder de kiezers er in te kennen.
In een Blauwdruk voor de zeventiger jaren pleit de KVP tegelijkertijd voor een
overheidsbeleid dat duidelijk geïnspireerd wordt door het algemeen welzijn; Nederland
moet daarom initiatieven nemen om de bestaande wereldtegenstellingen te
overbruggen. In dit verband pleit men voor erkenning van de Oder-Neisse-grens en
van de DDR, waarbij dan de afzonderlijke status van West-Berlijn moet worden
geregeld; voor een conferentie tussen de NAVO en de landen van het Pact van
Warschau; voor afzien van een Westeuropese kernmacht en toelating van
Peking-China tot de V.N.. Wat Nederland betreft wil men natuurlijk verbetering van
de woningbouw en van de positie van de werkende jeugd.
Voornamelijk binnen de ARP bestaan er nog al wat bezwaren tegen de vorming
van een soort Christelijke Democratische Unie. Een aantal partijleden vindt dat men
zich niet moet overhaasten bij het aangaan van nauwe banden met de KVP en CHU;
zij protesteren tegen het door de partijtop genomen besluit om te gaan praten over
het opstellen van een gezamenlijk urgentieprogram en menen, dat eerst de plaatselijke
kiesverenigingen zich hierover moeten uitspreken. Ook menen zij, dat men bezig is
opnieuw een tegenstelling te creëren tussen confessionele en niet-confessionele
partijvorming; zij wensen geen verbreking van de contacten met beide partijen, maar
wel dat men zich er ernstig op gaat bezinnen welke de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Zij zien confessionele concentratie als gelijk aan conservatieve concentratie, die
vanzelf een progressieve oproept, waarbij zij mogelijk misleid worden door de
tendentieuze naam Progressief Akkoord, die een monopolie van progressiviteit
suggereert.
Ook de AR-jongeren zijn bang voor verdere toenadering tot de KVP en CHU
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en pleiten voor gesprekken met D'66, PvdA en PPR.. Hiertegenover stelt de
ARP-voorzitter, Veerman, dat de KVP zich ontwikkelt tot een vooruitstrevende
partij, wier bovengenoemde blauwdruk talrijke punten bevat die hij graag uit eigen
kring naar voren had zien komen. Het a.s. partijconvent zal een moeilijk, maar hopelijk
verhelderend debat opleveren.
11-11-'69
J. Oomes

België
Werkgroep Eyskens
Tijdens de periode waarop dit overzicht betrekking heeft, is het duidelijk geworden
wat eerste-minister Eyskens bedoelde toen hij eind augustus, na de eerste kabinetsraad
volgend op een maandenlange vakantie, aan de pers meedeelde ‘dat zijn regering
het geweer van schouder ging veranderen’. Hij greep persoonlijk in om de vastgelopen
onderhandelingen over de grondwetsherziening weer vlot te krijgen. En, niet zonder
succes. Op 18 september slaagde hij erin een gemeenschappelijke vergadering van
de voorzitters van vijf partijen (de communisten had hij niet uitgenodigd) te beleggen,
waarop voldoende eensgezindheid aan de dag trad om allen te doen medewerken
aan wat ‘de werkgroep Eyskens’ werd geheten: een 28 leden tellende werkgroep
waarin, benevens de twee meerderheidspartijen, ook de P.V.V., de Volks-Unie en
het F.D.F.-R.W. (Front dèmocratique des Francophones - Rassemblement Wallon)
vertegenwoordigd zouden zijn. De moeilijkheden eigen aan de samenstelling van
zulk een werkgroep waren vrij snel overwonnen: de eerste vergadering had plaats
op 24 september. Namens de regering hadden de eerste-minister en de ministers voor
gemeenschapszaken L. Tindemans en Fr. Terwagne er zitting in, verder de voorzitters
van alle partijen, waarbij de C.V.P.-P.S.C. nogmaals als een unitaire groep optrad,
vertegenwoordigd door voorzitter Houben, terwijl de voorzitter van de
communistische partij M. Drumaux er eveneens bij was. Ongeveer in verhouding
van haar parlementaire sterkte vaardigden vijf partijen elk nog een aantal
gemandateerden af.
In vergelijking tot de maanden waarin de grondwetsherziening vastgelopen was,
verliepen de werkzaamheden in de Werkgroep Eyskens zonder grote moeilijkheden.
Op de laatste vergadering die aan het opstellen en het goedkeuren van het verslag
voorafging - 30 oktober - verlieten de vertegenwoordigers van de Volks-Unie echter
ostentatief de Werkgroep. Zij verklaarden er niet meer aan te kunnen meewerken,
omdat de opneming in de nieuwe grondwet van artikel 38-bis - de zogeheten
grendelprocedure - niet alleen aan de agenda was gesteld, maar daarenboven in
beginsel door alle partijen, met uitzondering van de Volks-Unie, aanvaard was, ook
door de Vlaamse C.V.P.
Aanvankelijk was in de Werkgroep alleen de (Waalse) P.S.C. de grendels gunstig
gezind, of hechtte er veel belang aan. Na een vergadering in de Cercle Goulois,
waaraan vertegenwoordigers van alle in Wallonië en (Franssprekend) Brussel
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bedrijvige partijen hadden deelgenomen, was er echter een eenheidsfront voor de
grendelprocedure ontstaan, waarbij de C.V.P. zich in beginsel
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eveneens aansloot. Hierover ondervraagd, zei dhr. Van Elslande namens de C.V.P.
dat zijn partij het grendelbeginsel aanvaardde, maar dat ze aan de toepassing zekere
wijzigingen wenste te brengen, om de nadelige gevolgen voor Vlaanderen op te
vangen.
Op het ogenblik dat we dit overzicht afsluiten, moet de slotvergadering van de
Werkgroep Eyskens nog plaats hebben, en is de tekst van het verslag nog niet bekend.
In de C.V.P. zelf hebben verscheidene personaliteiten - o.m. Prof. Derinne - zich zo
categorisch tegen de grendel uitgesproken, dat men zich moeilijk kan indenken dat
de C.V.P. zonder moeite en zonder electorale schade haar standpunt kan handhaven.
De grendel-incidenten doen geen afbreuk aan de resultaten die de Werkgroep
Eyskens in andere opzichten heeft bereikt. Een unitaire Belgische Staat werd in
beginsel door geen enkele deelnemende partij nog integraal verdedigd. Praktisch
voorzagen alle deelnemers een nieuwe grondwet waarin de twee
volksgemeenschappen een constitutioneel erkend bestaan zullen leiden. De
moeilijkheden begonnen toen men de organieke bevoegdheden van de specifieke
vertegenwoordigingen van de twee gemeenschappen wilde bepalen en de plaats wilde
omschrijven welke de Brusselse agglomeratie - hoe afgebakend? - in het nieuwe
geheel moet innemen.
Een federalisering van de Belgische staatsinstellingen is een doelstelling die nu
wel door iedereen in zekere mate praktisch aanvaard wordt. Maar terwijl de
federalisten dit beginsel ten volle willen erkend zien, streven de ex-principieel
unitairen tussenformules na, al dan niet in de hoop dat aldus zonder kortsluitingen
de nog grotendeels unitaire Belgische instellingen hun werk kunnen blijven doen.
Zij willen vermijden dat de hervorming van de structuren aanleiding wordt tot een
machtsverschuiving ten nadele van de traditionele partijen en belangengroepen.
De Vlaamse C.V.P., als grootste partij van Vlaanderen, is wel bijzonder gevoelig
voor en bedreigd door deze problematiek. De beste manier om haar autonomie te
bevestigen zou zijn dat ze in een belangrijke aangelegenheid als de grendels bewijst
dat ze een andere politiek kan voeren dan de Parti Social Chrétien. Maar machtige
invloeden schijnen zich nog steeds te verzetten.

Geen revaluatie van frank
In de laatste oktoberdagen eindigde een lange periode van muntspeculaties, waarbij
op zeker ogenblik ook de Belgische frank aktief betrokken is geweest, als een
nevenprobleem van de opwaartse herwaardering van de D-Mark.
Op 30 september had de regering Kiesinger, als een van haar laatste beslissingen,
de koers van de D-Mark zwevend gemaakt. Dit bracht mee dat er geen officiële
notering meer was, en dat de Bundesbank niet meer ingreep om agio en disagio (in
de verhouding van de D-Mark tot de andere valuta's) te beperken tot de
overeengekomen minima en maxima. Aldus werd de laatste fase van de speculatie
op de D-Mark ingeleid, waarmee ook in België maandenlang duchtig was meegedaan.
Op 24 oktober maakte de nieuwe Duitse regering Brandt een revaluatie van de
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D-Mark bekend met een hoger percentage dan verwacht: 9,2838%. In België hebben
sommige milieus toen enkele dagen lang in de verwachting geleefd dat de Belgische
frank (en misschien ook de gulden) met een licht percentage eveneens opwaarts zou
geherwaardeerd worden. Men schreef deze bedoeling toe aan de leiding van de
Nationale Bank, die hoopte dat een lichte opwaartse herwaardering in die mate
deflatoir zou werken, dat sommige thans van kracht zijnde restrictieve maatregelen
in de kredietsfeer verzacht zouden kunnen worden. De regering zou hiertegen gekant
geweest zijn.
Op 27 oktober had te Luxemburg een vergadering van de ministers van financiën
der E.E.G.-landen plaats, waarna baron Snoy et d'Oppuers verklaringen aflegde die
een einde maakten aan de onzekerheid, en die tenslotte zeer logisch leken en in
overeenstemming met de werkelijke monetaire en economische behoeften van België:
de Belgische frank werd op zijn vroegere pariteit behouden.
Gewild of ongewild hebben de autoriteiten geprofiteerd van de onzekerheid rond
de Belgische frank, in die zin dat ze de repatriëring van kapitaal naar de zone van de
Belgische frank in de hand heeft gewerkt, en aldus mede de oorzaak kan zijn van het
succes van de staatslening die midden in deze bewogen weken uitgegeven werd. Ze
bracht ten slotte meer dan 22 miljard fr op - een voordien nooit bereikt totaal.
In de maanden september en oktober hebben zich in België een reeks problemen
in verband met de wetgeving op het bankwezen aan de belangstelling opgedrongen.
Uit verscheidene bronnen was in september herhaaldelijk gesignaleerd dat Brufina
- een van de belangrijke houdstermaatschappijen die in België een reeks grote
ondernemingen beheersen - zich wenste te ontdoen van een deel van de aandelen der
Bank van Brussel die in haar bezit zijn. Brufina zou zich eerst gewend hebben tot
de groep Lambert, aan wie de voorzitter van Brufina, graaf de Launoit, een participatie
van 7% in het kapitaal van de Bank van Brussel te koop had aangeboden. Om redenen
die nooit bekend gemaakt zijn, ging baron Lambert hierop niet in. Misschien achtte
hij de participatie te gering, en wenste hij ook de andere 7% over te nemen, die
Brufina in haar bezit wilde houden.
Over de wending die de gebeurtenissen vervolgens namen is er weinig informatie,
maar op 20 oktober publiceerde eerst Brufina, en vervolgens de Bank van Brussel
elk een (niet identiek) communiqué waarin werd bekend gemaakt dat Brufina 7%
van het kapitaal van de Bank van Brussel - de helft van Brufina's participatie - had
overgemaakt aan de Algemene Bank Nederland. Over het doel van de operatie bestond
al even weinig klaarheid als over haar achtergronden. Doorgaans echter was men
van mening dat dit de eerste stap was naar de oprichting van een internationale
holding, waarbij, naast de Algemene Bank Nederland, nog een andere niet-Belgische
financiële instelling betrokken ging worden. Hierover weet men op dit ogenblik nog
niet veel meer. Men hoefde slechts enkele dagen te wachten om te vernemen dat de
Bankcommissie bezwaren had tegen de manier waarop Brufina te werk was gegaan.
Terwijl de Bank van Brussel kennelijk liever had dat het pak aandelen - al
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dan niet voorlopig - een veilig onderkomen had gevonden bij de Algemene Bank
Nederland, buiten het bereik van de Groep Lambert, maakte de Bankcommissie
bezwaren tegen de eigenwillige manier waarop Brufina beschikt had over een
participatie die in vroegere protokollen tussen de Bankcommissie eensdeels en Brufina
en de Société Générale anderdeels, gekenmerkt was als een participatie ‘sui generis’,
die moest bijdragen tot de bestendigheid van het kapitaal van de twee grootbanken
waarop respectievelijk Brufina en de Société Générale een overwegende invloed
hebben. Hieruit vloeit o.m. voort dat Brufina die participatie niet mag verkopen
zonder raadpleging van de Bankcommissie, al heeft de holding hiervoor strikt juridisch
wél de bevoegdheid. B.S.P.-volksvertegenwoordiger Simonet hield hierover op 30
oktober een interpellatie, waarbij P.S.C.-C.V.P.-volksvertegenwoordigers Califice
en Posson zich aansloten. In het centrum van de interpellatie stond de vraag of het
geen tijd is geworden de Belgische bankwetgeving, ontstaan in 1935 - 1936, te
hervormen, zodat in de toekomst de overheid en de Bankcommissie meer vat krijgen
op ontwikkelingen en transacties zoals die welke zich in en rond Brufina en de Bank
van Brussel voltrokken hebben. Volksvertegenwoordiger Simonet lichtte zijdelings
een paar sluiers op, b.v. toen hij zei ‘dat de cessie van de aandelen van de Bank van
Brussel onder meer voortvloeide uit het feit dat Brufina behoefte had aan middelen,
nadat ze de Bank van Brussel belangrijke kredieten had verstrekt’. Califice herinnerde
aan een belofte gedaan door de regering in 1967: toen is er een gouvernementele
verklaring geweest waaruit bleek dat een hervorming van de bankwetgeving in de
zin van meer democratische waarborgen voorbereid werd.
In zijn antwoord bevestigde minister van financiën Snoy et d'Oppuers dat de
Bankcommissie slechts achteraf was ingelicht over de cessie van de aandelen van
de Bank van Brussel door Brufina, en dat de operatie gebeurd was op verzoek van
de leiders van de Bank van Brussel. Het terzijde laten van de Bankcommissie en het
niet-aanvragen van haar advies door Brufina keurde hij af in diplomatieke
bewoordingen. Hij scheen het pak aandelen bij de Algemene Bank Nederland enkel
te beschouwen als een ‘in trust bewaring’. In de Nederlandse pers had men over ‘op
stal zetting’ gesproken, in de Vlaamse pers over ‘asielverlening’. Tenslotte beloofde
de minister dat een wijziging van de bankwetgeving ter studie zal gegeven worden
aan de commissie De Voghel. Hieruit kan men niet afleiden dat er spoedig nieuwe
ontwerp-teksten zullen voorliggen, maar een wijziging van de bankwetgeving is nu
toch uit de vergetelheid gerukt, waarin ze sedert 2 jaar geraakt was. De herhaling
van een operatie zoals die van Brufina zal psychologisch voortaan zeer gewaagd
zijn.
Daarnaast is het evident dat de Belgische bankwetgeving en meer bepaald de
bevoegdheden van de Bankcommissie onvoldoende zijn aangepast aan de feitelijke
internationalisering van het bankwezen die zich voltrekt op een manier die de wetgever
van 1935 niet kon voorzien.
Een democratisch recht van toezicht op het bankwezen en zijn onafhankelijkheid
kan niet meer op een zuiver nationale basis tot stand gebracht worden.
9-11-'69
Hektor de Bruyne
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Forum
Economie is geen bellettrie meer
Tijdens taallessen in Engelse kostscholen worden wetenschappelijke teksten van
klassieke economen (zoals Adam Smith) gelezen, uitsluitend vanwege hun
letterkundige verdiensten. Een voorrecht dat de hedendaagse economische literatuur
(nog steeds zeer Engels georiënteerd) wel nooit beschoren zal zijn. Dat valt ons
misschien niet zo op, omdat een deel van de literatuur ons in vertaalde vorm bereikt.
Die vertalingen zijn dikwijls slecht. Kennelijk gaan Nederlandse uitgevers bij de
keuze van vertalers zeer onverschillig te werk. Ik heb wel eens het plan gehad van
elke, laat ik zeggen vijftigste bladzijde van een aantal vertalingen de vertaalfouten
te tellen en - per uitgever gegroepeerd - te publiceren. Helaas vond ik daar de tijd
nog niet toe. Het is ook niet juist zich blind te staren op de slechte vertalingen. Want
dan gaan wij de oorspronkelijke tekst waaruit is vertaald allicht idealiseren en daar
is geen aanleiding toe. Een insider heeft daar een boekje over open gedaan. Het is
de Amerikaan Walter S. Salant, die als redacteur van economische vaktijdschriften
vele manuscripten kreeg te beoordelen. In het jongste nummer van Journal of Political
Economy lucht hij zijn hart eens over zijn ervaringen. Salant somt een aantal veel
voorkomende taalen stijlfouten op. Hij is onder meer boos over het gebruik van
woorden in een verkeerde betekenis, omdat de inhoud van die woorden daardoor
vervaagt en tal van goede termen allengs onbruikbaar worden: verspilling van schaarse
verbale schatten. Dan is er nog de verwerpelijke voorkeur voor moeilijke en lange
woorden. Salant telde bij Ernest Hemingway gemiddeld 122 lettergrepen per 100
woorden, bij een aantal teksten van economen lag het gemiddelde 50 lettergrepen
hoger. Belangrijk is het verwijt van Salant dat veel economisch geschrijf onleesbaar
wordt door het te pas en te onpas gebruiken van wiskundige formules. Alleen al uit
gewichtigdoenerij worden vaak wiskundige symbolen gebruikt als men iets net zo
goed in gewoon Engels kan zeggen. Salant wijst alle wiskunde in teksten af tenzij
er mee wordt gewerkt en dan nog hoort de wiskunde thuis in voetnoten en
aanhangsels. De lezer van het betoog wordt dan voor veel tijdverspilling gevrijwaard.
Men hoeft maar een willekeurig economisch vaktijdschrift op te nemen om te zien
dat het gebruik van symbolen en formules inderdaad uit de hand dreigt te lopen.
Moge Salants ontboezeming ertoe leiden dat economische auteurs niet sneller dan
nodig is naar het Griekse alfabet grijpen. Als het moet, dan moet het natuurlijk, dat
is wat anders. En wij zijn er trots op dat onze taalgenoot Jan Tinbergen met de
Nobel-prijs is geëerd voor de verdienstelijke wijze waarop hij wiskunde en economie
wist te integreren op die terreinen waar beide wetenschappen niet buiten elkaar
kunnen.
J.J. Meltzer
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Meerdere functies van seksueel gedrag
Wolfgang Wickler is een waardig leerling van de grote etholoog Konrad Lorenz, die
belangrijk pionierswerk verricht heeft bij de bestudering van het gedrag in de
dierenwereld. Het onderhavige boek1 laat zien dat dankzij de toenemende
experimenten de ethologie beter inzicht gekregen heeft in het dierengedrag rondom
centrale verschijnselen als voortplanting, partnerschap, seksualiteit, broedgedrag,
moeder-kind-relatie, sociale contacten, agressie etc.
Misschien zouden bevindingen uit de dierenwereld consequenties kunnen hebben
voor het gedrag van de mens. De mens is weliswaar op de toekomst gericht, maar
daarom behoort zijn ontstaansgeschiedenis niet louter tot het verleden. S. vindt dat
beschouwingen over de mens, uit moraaltheologische of ethische hoek, rekening
moeten houden met een wetenschap die experimenteel en comparatief (nl. de hele
dierenwereld omvattend) feiten over gedragingen van het dier verzameld heeft. Uit
deze visie van S. is het te bespreken boek geboren - eigenlijk als directe reactie op
de encycliek Humanae Vitae, die z.i. uitmunt door gebrek aan realiteitszin en kennis
van zaken betreffende de meest fundamentele menselijke gedragingen. Een rijke
bron aan biologische informatie biedt S. als hij spreekt over het onderscheid in
geslachten. Uit de wereld der organismen weten we dat, zodra er sprake is van
geslachtsverschil, dit kan veranderen onder zich wijzigende omstandigheden. Bij
hogere organismen wordt het geslacht als het ware aangevuld met een specifiek
gedragspatroon, waarbij signaal-systemen wederzijds sterk uitgewerkt zijn. Het
gedrag kan dan zelfs autonoom worden: een hoge positie in de groep staat gelijk met
mannelijk gedrag; het rang-lage dier vertoont, los van zijn geslacht, een vrouwelijk
gedrag ten opzichte van het dominante dier.
S. trekt hier belangrijke conclusies: seksuele signalen en gedragingen kunnen ook
belangrijke sociale functies en betekenissen krijgen: als dreiging; als erkenning van
de hoge positie van de ander - door het ‘presenteren’ van de geslachtsorganen; deze
presentatie kan evenzeer als begroeting gelden.
Op dat moment is seksueel gedrag niet meer perse gericht op de voortplanting;
het heeft meerdere functies gekregen. Paring, voortplanting, en partnerschap zijn in
de ethologie zeker niet intrinsiek met elkaar verbonden. In de wereld der eencelligen
vinden we veelal voortplanting zonder paring. Paring kan de variatierijkdom van de
erfelijkheid verhogen, dcoh contact tussen de organismen is beslist niet vereist. Paring
kan overigens zo'n belangrijke contact-functie krijgen dat voortplanting pas mogelijk
is na vele copulaties. Partnerschap, ten slotte, lijkt primair belangrijk voor het bewaren
van de soorteigenschappen; zo stoten vlindervissen hun geslachtscellen ‘onpersoonlijk’
uit, hoezeer ook hun monogame levenswijze anders zou doen verwachten.
Deze waarnemingen worden in het boek uitvoerig toegelicht. Seksueel gedrag is
verbonden met vele andere gedragssystemen. Het toont veel parallellen met
voedergedrag tussen moeder en kind; het is tevens uitdrukkingswijze geworden van
bredere sociale relaties tussen leden van de groep. Gedrag blijkt dan een belangrijke
rol te spelen in het evolutieproces. Misschien is gedrag gericht op de bouw van de
1

Wolfgang Wickler: Sind wir Sünder? Naturgesetze der Ehe. - Droemer Knaur, München,
1969, 277 pp.. Bij de uitgeverij Ploegsma te Amsterdam zal in het najaar van 1970 een
Nederlandse vertaling verschijnen.
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voortplantingsorganen, maar de omgekeerde relatie is veel waarschijnlijker. In dat
licht krijgt het verschijnsel mens een ander aangezicht.
G. Verschuuren
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Benoit, Pierre - The Passion and Resurrection of Jesus Christ. - Darton,
Longman and Todd, London, 1969, 342 pp., 50/-.
Berg, Ludwig - Das theologische Menschenbild. - Bachem, Köln, 1969, 221
pp., DM. 16,80.
Fransen S.J., Piet - Intelligent Theology, vol. III. - Darton, Longman and Todd,
London, 1969, 183 pp., 21/-.
Girardi, J. - Dialogue et révolution. - Ed. du Cerf, Paris, 1969, 288 pp., FF. 25.
Lambrecht S.J., Dr. Jan - Marcus interpretator. - Desclée De Brouwer, Brugge,
1969, 148 pp., BF. 210.
Raalten, Dr. F. van - Ethiek als waagstuk. - Callenbach, Nijkerk, 1969, 139 pp.,
f 7,90.
Rahner S.J., Karl - Theological Investigations, vol. VI. - Darton, Longman and
Todd, London, 1969, 417 pp., 90/-.
Standaert, Paul - De kracht van de eenheid. - Heiliging, Brugge, Jrg. XVIII XIX, 1969.

Gustave Martelet S.J.
L'existence humaine et l'amour
Pour mieux comprendre l'encyclique Humanae Vitae
(Remise en cause), Desclée, Paris, 1969, 203 pp., BF. 120.
De Franse jezuïet G. Martelet neemt een uitgesproken positief standpunt in t.a.v. de
encycliek ‘Humanae vitae’. Zijn boek ‘L'existence humaine et l'amour’ is een
bewerking van twee artikelen, het vorig jaar van zijn hand verschenen in de Nouvelle
Revue Théologique (pp. 897-917 en 1009-1063); vijf kleinere publikaties over
hetzelfde onderwerp, eveneens van zijn hand, zijn op het einde als ‘annexes’
toegevoegd. Er is zo veel en zo gevarieerd over ‘Humanae vitae’ geschreven, dat het
enige moeite kost nog meer daar over te lezen. Toch loont het de moeite om naast
de vele kritiek een ander geluid te vernemen, ook al wordt men wellicht door het
betoog van de schrijver niet overtuigd.
De grote theologische moeilijkheid, dat nl. deze encycliek in een zo omstreden en
een zo belangrijke aangelegenheid een beslissend woord heeft willen spreken, wordt
door de auteur niet als een probleem behandeld. De argumentaties waarmee hij de
juistheid van 's Pausen standpunt wil aantonen, komen uiteindelijk hier op neer dat
men aan de huwelijksliefde zelf afbreuk doet, als men iets onderneemt tegen haar
(althans periodieke) geschiktheid om nieuw leven voort te brengen: welnu aan de
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liefde mag men geen afbreuk doen. Met dit laatste zal iedereen graag instemmen
maar het eerste valt precies te bewijzen, en de bijna poëtische taal waarvan schr. zich
bedient, maakt de zwakke schakel in deze redenering niet sterker. Voor de velen die
niet in staat blijken hun huwelijksleven met de normen van de encycliek in
overeenstemming te brengen, zoekt Martelet de oplossing in ‘de subjectieve weg
van de keuze van het mindere kwaad’ (pp. 138 ss.); een pastorale uitweg die, hoe
mild dan ook, het eigenlijke probleem des te meer markeert. Desondanks een boek
van waarde, dat niet ongelezen moge blijven.
A. van Kol
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R. Kaptein e.a.
Over de predikant
Amboboeken, Utrecht, 1969, 284 pp., f 14,50.
Dit boek valt het best te vergelijken met de bundel Over de priester. Essays en
interviews, in 1966 bij dezelfde uitg. verschenen (bespr. in Streven 20/1, 1966, p.
411). Ook hier een gevarieerde verzameling studies over ‘de predikant in de crisis
van kerk en pastoraat’ (R. Kaptein). Allereerst enige studies over de predikant vanuit
de Bijbel, en in historisch en sociologisch perspectief gezien. Daarop spreken een
aantal predikanten in verschillende pastorale situaties over hun werk en ervaringen.
Uitvoerig wordt ook gehandeld over plaats en taak van de predikantsvrouw. Volgen
een aantal interviews met predikanten die experimenteren op oecumenisch gebied.
Verder visies van een katholiek pastoor en een gemeentelid (niet minder dan C.J.
Dippel!) op de predikant. Een interessant essay is nog dat van H. Faber over de
opleiding. In het algemeen kan gezegd worden dat de gesignaleerde problematiek in
de meeste gevallen parallel loopt aan die van de katholieke ambtsdrager. Ook dit
boek gaat niet alleen de predikanten aan, maar vooral ook hun gemeenteleden, van
wie immers grotendeels afhangt hoe hun voorgangers in de naaste toekomst het
vruchtbaarst zullen kunnen functioneren. Het boek is tot stand gekomen onder
auspiciën van de Werkgroep voor de Zielzorg van de Raad voor de Herderlijke Zorg
van de Nederlands Hervormde Kerk.
S. Trooster

Paul Ricoeur
Politiek en Geloof
Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak Ambo, Utrecht, 1968, 199 pp., f
10,-.
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Bedoeling van deze vertaling is het steeds groter wordende,
niet-vreemde-talen-lezende Nederlandse publiek bekend te maken met de Franse
existentialistische wijsgeer Paul Ricoeur. Prof. Peperzak, die de inleiding schreef,
heeft samen met een groep vrienden gezorgd voor de vertaling van een aantal
artitkelen en lezingen. Ricoeur is niet alleen filosoof, maar tevens christen uit de
reformatie en sterk politiek geïnteresseerd. Hij vraagt zich af: Hoe is de spanning
tussen de evangelische liefde en de feitelijkheid van onze moderne samenleving te
begrijpen en te beleven? Dit wordt uitgewerkt n.a.v. actuele gebeurtenissen of
publikaties op wijsgerige en theologische wijze. Dit boek is niet alleen een goede
inleiding op Ricoeur, maar tegelijk een voortreffelijke gids om op te houden slogans
te repeteren, en in plaats daarvan persoonlijk te leren denken over ‘politiek en geloof’.
J.H. Nota

Bo Reicke / Leonhard Rost
Bijbels-historisch woordenboek Dl. I (AAL-ELI), Utrecht, Spectrum Dl.
II (ELI-JUT)
(Aula), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 507 en 583 pp., f 7,- per
deel.
Dit zijn de twee eerste deeltjes van de in zes deeltjes voorgeziene Nederlandse
bewerking van het ‘Biblisch-Historisches Handwörterbuch’, waaraan meer dan 200
specialisten uit vrijwel alle westerse landen hebben meegewerkt. Het behandelt in
alfabetische volgorde alle archeologische, historische, geografische, biografische,
taalkundige en ethnologische zaken, waarmee men bij het lezen van de H. Schrift in
aanraking komt. Een bijzonder rijke vraagbaak bij de Bijbel. Alleen voor theologische
gegevens - de titel zelf van dit werk zegt het eigenlijk al - moet men elders zijn. Maar
men leert de Bijbel als boek des te beter kennen. De uitgave in zes pocketboeken
eist wel dat de druk in zo klein mogelijke letters verzorgd is; overigens toch goed
leesbaar. Een groot aantal afbeeldingen, foto's en situatieschetsen verhoogt de
bruikbaarheid van dit naslagwerk.
S. Trooster
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Hans Jürgen Schultz, herausg.
Wer ist das eigentlich - Gott?
Kösel-Verlag, München, 1969, 290 pp., DM. 12,80.
In dit boek is een serie voordrachten, in 1968 voor de Süddeutsche Rundfunk
gehouden, gebundeld. Auteurs zijn deskundigen uit allerlei wetenschapsgebieden:
systematische theologie (Fries, Metz, K. Rahner, Ratzinger, Seckler), bijbelwetenschap
(Blank, Deissler), godsdienstwetenschap (Kerényi), filosofie (Möller, Rombach,
Schlette, Spaemann, Welte), dieptepsychologie (Görres), geneeskunde (Schäfer),
serieuze journalistiek (Jean Amery, Dirks, Flügel, Wallraff, en de redacteur van deze
bundel, H.J. Schultz). Wie geen onbekende is in de Duitstalige literatuur rond het
hier behandelde thema, zal menige ‘grote’ naam gelezen hebben! De stof is in drie
hoofdstukken ondergebracht: het Godsprobleem in onze tijd, in de geschiedenis, in
de naaste toekomst. Opvallend is de herhaalde confrontatie van Godsgeloof en
hedendaags natuurwetenschappelijk denken; anders gezegd: de Godsvraag gesteld
vanuit het z.g. bèta-denken. Men verwachte uiteraard geen definitief antwoord op
de in de titel van deze bundel gestelde vraag (die na lezing van dit boeiende boek,
gegeven de wetenschappelijke standing van de auteurs en hun bijdragen, toch wel
wat te ‘populair’ aandoet); maar wel is de probleemstelling aanmerkelijk uitgediept
en van al te gemakkelijke kreten en stellingnamen bevrijd. Wat op zich al een
belangrijke stap vooruit betekent, doordat nu sterker het zuiverend moment van de
hedendaagse crisis in het Godsgeloof aan de oppervlakte kan komen. Het boek behoeft
niet meer ter lezing en bestudering te worden aanbevolen, als men weet dat binnen
enige maanden reeds 20.000 exemplaren verkocht waren.
S. Trooster

S.G.F. Brandon
The Trial of Jesus of Nazareth
B.T. Batford, London, 1968, 223 pp., £ 2,10.
Een bespreking van dit boek op Goede Vrijdag van 1969 in de Tijd heeft het
televisieprogramma ‘Scala’ gehaald.
Jesus is ter dood veroordeeld vanwege zijn greep naar de macht, die bestond in
een poging zich met geweld meester te maken van de tempel. Een interpretatie van
wat traditioneel de tempelreiniging heet. Brandon doet een poging, bewust, te
beschrijven hoe het zich tijdens het proces van Jesus heeft toegedragen, al wat eraan
voorafging, en wat er op volgde.
Het is een reconstructie derhalve, die mogelijkerwijs fascinerend is, maar die alle
risico loopt het verhaal van het evangelie in te ruilen voor een ander verhaal, met de
uitgesproken suggestie dat de lezer de sluier van het evangelie eindelijk op kan
lichten. Het evangelie wordt nu dan eindelijk van zijn tendentieuze verpakking
ontdaan; niet langer door deze tendensen gehinderd kan de lezer nu de zg. feiten
recht in de ogen zien.
De aanwijzingen die in de evangeliën zouden kunnen worden gevonden voor een
reconstructie à la Brandon zijn zo gering en worden zo door hem opgeblazen, dat
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het meer op science fiction lijkt dan op een eerste aanzet van een vie romancée van
Jesus.
De vage aanduidingen aangaande de Zeloten (de ijveraars, een militante
verzetsgroep) in de evangeliën rechtvaardigen op geen enkele wijze een behandeling
van het ‘proces Jesus’ gelijk de schrijver ons hier voorschotelt. Het risico van een
dergelijke onderneming is vrij groot. De evangeliën worden vastgelegd op het moment
van hun ontstaan, zij worden teruggebogen naar het milieu waarin zij zijn
geformuleerd: een door Brandon gereconstrueerd milieu! Zij mogen dan niets meer
zijn dan gestolde neerslag van heel lang geleden, zonder mogelijkheden voor later,
slechts monument in steen, stenen voor brood.
Ben Hemelsoet

(The Jerusalem Bible)
The Psalms for Reading and Recitation
Darton, Longman and Todd, London, 1969, 355 pp., 28/-, paperback 16/-.
Het boek der psalmen uit de Jerusalem Bible is door een van de vertalers, Alan
Neame, aangepast voor liturgisch en persoonlijk gebruik. Een korte inleiding over
enige fundamentele themata en de voornaamste literaire genres gaat het geheel vooraf.
De psalmen zelf krijgen een korte inleidende beschrijving. Het boek sluit met tabellen,
die de psalmen classificeren. Men zoeke in dit boek niet een zo getrouw mogelijke
vertaling. Het beoogt een tekst te leveren die geschikt is voor zang en gebed. Of dat
doel bereikt is, kan een Nederlandstalig recensent moeilijk beoordelen. De uitgave
is voortreffelijk verzorgd.
W. Beuken
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Hans Reiner
Wijsgerige Ethiek
Aula, Utrecht, 1969, 336 pp.
Schrijver behandelt praktisch alle belangrijke denkers uit de ethiek. Alleen Hegel en
daarmee diens toch wel zeer belangrijke onderscheiding tussen Moralität en
Sittlichkeit komt niet behoorlijk aan zijn trekken. Tegen al die belangrijke andere
opvattingen zet schrijver zich af om zijn eigen theorie te vormen. Deze noemt hij
fenomenologisch, waarbij hij dan stelt dat fenomenologische methode een synthese
is tussen de rationele en de empirische. Daar echter deze twee methoden in feite geen
antithesen maar hooguit heterothesen zijn, is een synthese niet mogelijk en krijgen
we dan ook alleen maar een gedeeltelijke samensmelting te zien.
In dit zo ontstane systeem handhaaft de schrijver de categorische imperatief.
Daarbij is het steeds moeilijk te begrijpen, hoe deze, als ze niet de zelfde zijnsgrond
heeft als de mens toch iets met de mens te maken kan hebben. Men gaat dan, zoals
schrijver, werken met de begrippen geweten en zedelijk bewustzijn. Daarbij ziet men
dan over het hoofd dat het geweten slechts een empirische realiteit is in het
gewetensconflict, de beslissing of de beoordeling, ongeacht of die betrekking heeft
op een empirisch of een gedacht reële situatie, en in de spijt. Voor het overige is het
geweten een gedachte realiteit die niet vatbaar is voor nadere analyse. In dat verband
is het ook onjuist dat er een bewustzijn van de zedelijke pilcht bestaat. Wij kennen
de zedelijke plichten uit de concrete situatie en kunnen ons daaruit de regel denken.
Maar ons bewustzijn is er steeds een van een concrete situatie, waarin we ons dan
iets kunnen denken, al naar omstandigheden. Voortdurend doen wij daarin dan
waarderingen die niet steeds ethische hoeven te zijn. Schrijver ziet niet in dat het
bewustzijn de naïeve, ongereflecteerde vorm van ons bewuste zijn is.
Op die manier moet hij wel in verwarring raken, omdat hij dus in werkelijkheid
probeert een wezensethiek op te stellen die niet steunt op het wezen van de mens.
Feitelijk komt hij daarbij dan terug op een zuiver hedonisch gefundeerde ethiek,
hoewel hij die met uiterste nadruk verwerpt. Hij gaat namelijk werken met subjectieve
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lustgevoelens en objectief welbehagen, waarbij hij schijnbaar vergeet dat ook het
laatste door het subject wordt ondergaan. Schijnbaar want elders stelt hij uitdrukkelijk
dat het subject er zich in verheugt, wat toch niet anders kan betekenen dan dat het
subject er een lustgevoelen van ondervindt.
De eigenlijke moeilijkheid bij deze schrijver is dat hij de mens blijft zien als een
abstractie en niet als een concreet in het dagelijks leven handelend wezen. Het
menselijk handelen, waar de ethiek zich toch mee bezig moet houden, wordt daardoor
door hem ook van uit een onwerkelijk standpunt benaderd. In feite immers is de
handelende altijd een mens die alles behalve abstract is, maar een sociaal wezen.
Een wezen dat zijn bewustzijn, ook voor zich zelf, expliciet maakt in het
communicatiemiddel taal en dat door zijn biologisch zwakke natuur ook alleen maar
in een gemeenschap in leven kan blijven. Dat wil zeggen dat hij in leven kan blijven
indien zijn vertrouwen in anderen waarvan hij voortdurend afhankelijk is, niet
beschaamd wordt. In een gemeenschap leven betekent vertrouwen. Wie dat vertrouwen
schendt verzet zich tegen zijn eigen zijnsvorm in die gemeenschap. Hij vervreemdt
zich daarvan, wat hij dan bij zich zelf ondervindt als spijt. Ook de gemeenschap
antwoordt op de vertrouwensbreuk, die een essentiële breuk met de gemeenschap
vormt door die breuk om te zetten in een uitstoting, de straf. Indien dan ook het
vertrouwen tot basis van de ethiek wordt gemaakt, betreft ze de menselijke zijnsvorm.
Als men dan die zijnsvorm het binnenste van de ziel wil noemen, kan men het eens
zijn met de schrijver als hij stelt dat goed en kwaad het binnenste van de ziel beroeren.
C.J. Boschheurne
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Dr. Herman Berger
De progressieve en de conservatieve mens in hermeneutisch perspectief
Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1969, 196 pp., f 13,50.
Wie zich laat leiden door de titel op de kaft zal in dit boek waarschijnlijk worden
teleurgesteld. Het gaat nl. niet over de progressieve en de conservatieve mens zonder
meer, maar: in hermeneutisch perspectief. De mens, zoals Berger hem hier behandelt,
is nl. de lezende mens en de omschrijving wordt tenslotte: ‘In de termen van de
hermeneutiek is de conservatief degene die vervalt in het fundamentalistisch
objectivisme, is de rebel degene die vervalt in het subjectivisme van het
“hineininter-pretieren” en is de progressief identiek met de interpreet: degene die én
zijn eigenheid inzet én zijn genormeerdheid aanvaardt’ (p. 110).
Zo'n aanvankelijke teleurstelling moet toch filosofen en ‘ontwikkelde niet-filosofen’
niet weerhouden dit boek te lezen. Het geeft te denken, omdat de auteur op zeer
persoonlijke wijze vóórdenkt. Dit denken van de lezer zal echter wel een kritisch
denken behoren te zijn, want de interpretatie van de historische gegevenheid, vooral
van de verschillende wijsgeren uit de geschiedenis, gaat teveel uit van een constructie
(: de scheiding van individueel-algemeen bv.) en houdt te weinig rekening met de
genuanceerdheid der betreffende wijsbegeertes. Grote filosofen zijn te wijs om zich
in een hokje te laten zetten en zo kan men niet ophouden bij de interpretaties door
de auteur te zeggen: ‘ja, maar’, denkende aan tekst en context. Interpretatie is
noodzakelijk, maar geen interpretatie van de schrijver die tegen diens eigen tekst
ingaat. Theoretisch zegt Berger dit ook, maar zijn praktische toepassing geeft te
denken. En dit dwingen tot denken en het strijden tegen conformisme en
fundamentalisme is de verdienste van dit werk.
J.H. Nota

Dr. P.J. Zwart
Causaliteit
Van Gorcum & comp., Assen, 1967, 188 pp., f17,50.
Schrijver geeft eerst een zeer bruikbaar overzicht van de verschillende
causaliteits-opvattingen om daarna zijn eigen leer te ontwikkelen. Daarbij verwerpt
hij de opvattingen die een voldoende en een noodzakelijke oorzaak onderscheiden.
Hij meent dat het niet mogelijk is een aantal verschillende oorzaken steeds terug te
brengen tot een basis-oorzaak. Oorzakelijkheid is volgens hem een begrip dat
ontspringt aan een soort primaire ervaring, maar is altijd reëel, zodat ook alleen
werkelijke verschijnselen veroorzaakt kunnen worden en logische objecten niet.
Objecten die niet horen tot de categorie van de gedachte objecten, zijn op zich zelf
geen oorzaak of gevolg, maar dat zijn alleen eigenschappen, toestanden of
omstandigheden. Een verschijnsel heeft altijd een aantal oorzaken, die schrijver niet
een verschillende waarde wil toekennen. Al de regelmatigheid in de natuur berust
op oorzakelijkheid, zo stelt hij, zodat voor hem de natuurwetten feitelijk causale
wetten zijn. Daarom is dan ook geen wetenschap zonder het aannemen van
oorzakelijkheid mogelijk. Merkwaardig is bij dit alles dat schrijver wel rekening
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houdt met de grote invloed die het idee van de oorzakelijkheid in ons dagelijks leven
heeft, maar er niet mee rekent dat juist in het dagelijks leven wel steeds met een
enkele oorzaak, althans met een hoofdoorzaak wordt gerekend.
C.B.

Georg Picht
Wahrheit Vernunft Verantwortung
Verlag Ernst Klett, Stuttgart, 1969, 448 pp., DM. 34,-.
In deze bundel laat de schrijver hoofdzakelijk zien hoe het waarheidsidee zich in de
verschillende historische fasen heeft ontwikkeld. Belangrijk daarbij is dan de theorie
dat de mens de waarheid eens gekend heeft maar die als het ware vergeten heeft en
nu in een schijnwereld leeft. De schrijver laat zien van hoeveel belang deze opvatting
was voor het Griekse denken. Oorspronkelijk kwam deze opvatting voort uit het
primitief Griekse godsbeeld. Bij Homerus is dit dan ook duidelijk te constateren. Uit
de volgende hier gebundelde opstellen blijkt dan dat deze leer, die dus steeds moet
uitgaan van een absolute, niet historische waarheid, is blijven doorwerken en
uiteindelijk ook nu in de wetenschappen nog een sterke rol speelt.
C.J. Boschheurne
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Ethiek
Dr. H.J. Heering
Ethiek der voorlopigheid
(Ethische verkenningen), Callenbach, Nijkerk, 1969, 128 pp., f 7,90, (bij
int. f 7,-).
De oude moraal, waarvan bij katholieken de ‘natuur’ en bij prostetanten het ‘eeuwig
gebod’ de grondslag vormden, doet het niet meer. In plaats daarvan zoekt Prof.
Heering een ethiek der voorlopigheid, een voorlopige moraal in beide betekenissen
van het woord. Maar deze voorlopige ethiek is geen wild, eenzaam avontuur. Geen
deugdzaam kuddebestaan. Ze is zeer persoonlijk en zeer solidair. Ze betekent
mogelijkheid èn opdracht; volstrekt gebod en niettemin vanzelfsprekendheid voor
het leven op aarde.
Met deze korte karakteristiek, bijna letterlijk ontleend aan de woorden van Prof.
Heering zelf, wordt de hoofdgedachte van zijn jongste publikatie goed weergegeven.
Maar de inhoud is veel rijker. Het morele leven komt in al zijn aspecten ter sprake,
rijkelijk gedocumenteerd met verwijzingen naar een brede literatuur, boeiend
geïllustreerd met talloze voorbeelden uit het concrete gebeuren. Het is geen
gemakkelijk boekje, maar bijzonder prettig om te lezen, te meer omdat schr. zijn
zienswijze dikwijls in vragende vorm laat vermoeden. Ook de katholieke moraal
wordt door hem besproken, met kennis van zaken. Op pp. 24-28 polemiseert hij met
Fuchs, tussen wiens publikaties ‘Situation und Entscheidung’ en ‘Lex naturae’ hij
een zekere tegenstelling meent te bespeuren: in het tweede boekje zou Fuchs
terugkeren op zijn aarzelende schreden in de nieuwe richting. M.i. vergist schr. zich
hier toch wel: de reacties uit Rome op de situatie-ethiek waren niet tegen Fuchs
gericht. De serie ‘Ethische verkenningen’ is weer verrijkt met een belangrijke studie.
A. van Kol

Paul Sporken
Voorlopige diagnose
Inleiding tot een medische ethiek
Ambo, Utrecht, 1969, 263 pp., f 14,50.
De belangstelling voor medisch-ethische onderwerpen, die schrijver reeds in ettelijke
tijdschriftartikelen heeft doen blijken, is tot een voorlopige afronding gekomen in
het bestek van dit boek. Sporken aanvaardt authentieke humaniteit als basisnorm van
ethiek en benadert vanuit deze gezichtshoek allereerst enkele problemen rond het
levensbegin: abortus provocatus, kunstmatige inseminatie en anticonceptie.
Vervolgens laat hij zijn gedachten gaan over experimenten op de mens, castratie,
sterilisatie, geslachtstransformatie en medicamenteuze therapie. Dan wendt hij zich
tot problemen rond het levenseinde zoals reanimatie, levensverlenging en euthanasie,
en vat tenslotte orgaantransplantatie in het oog.
Het zijn voornamelijk hedendaagse opvattingen welke door Sporken onder deze
ethische noemer gebracht worden. Hij doet dit op kritisch-polemische wijze en
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tegelijkertijd inventariserend. Naast de door Sporken e.a. voorgestane
koersvernieuwing in het katholieke denken vindt men controverte meningen terug
in een rustige discussietrant welke uitnodigt tot verdergaande bezinning. Medici en
zielzorgers zullen deze paperback gaarne openslaan om alles te herlezen wat de
laatste jaren in vakkringen aan de orde kwam, maar ook alle andere geïnteresseerden
kunnen zich nu op hun gemak verdiepen in de onderwerpen die te hooi en te gras
via alledaagse publiciteitsmedia werden aangekaart.
J.J.C. Marlet

Dr. Albert Ellis en Dr. Robert A. Harper Creatief huwelijk
De weg naar een hecht en duurzaam geluk
Vert. door T. de Jager, arts. Hollandia, Baarn, 1969, 248 pp., f 16,90.
De titel van het eerste hfdst. - ‘Het moderne huwelijk: broeinest van neurosen’ - geeft
een eerste indruk van stijl en denkwijze die dit boek karakteriseren. De schrijvers,
‘psychiaters met een grote ervaring als raadsman in huwelijksproblemen’, behandelen
aan de hand van een aantal concrete gevallen allerlei problemen van het moderne
huwelijk. Zij hanteren daarbij een brede opvatting inzake neurose: ‘Een eenvoudige
definitie van neurose is deze: dom gedrag door niet-domme mensen’ (p. 20). Omtrent
huwelijk, kinderen, en echtscheiding huldigen de auteurs enkele ‘liberale opvattingen’
(p. 242), ‘niet conventionele ideeën’ heet het elders (p. 244), die al even
onconventioneel gepresenteerd worden.
Overigens bevat dit wonderlijke boek de nodige verstandige opmerkingen, maar
die kan men ook elders vinden.
A. van Kol
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- R. Oldenbourg, München/Wien, 1969, 255 pp., DM. 38,50.
Humboldt, Alexander von - Werk und Weltgeltung. - Piper & Co., München,
1969, 509 pp., DM. 38,-.
Ilsemann, Sigurd von - Der Kaiser in Nederland II. - In den Toren, Baarn, 1969,
334 pp., f 15,90.
Kropotkin, Petr - Memoiren eines Revolutionärs. - Insel Verlag, Frankfurt/M.,
1969, 615 pp., DM. 28,-.
Stolberg Wernigerode, Otto Graf zu - Die unentschiedene Generation. - R.
Oldenbourg, München/Wien, 1968, 488 pp..
De weg van een volk. - Kultuurdienst v.d. Belgische Boerenbond, Leuven, 1969,
59 pp..
Weinreb, F. - Collaboratie en verzet 1940-1945. - Meulenhoff, Amsterdam,
1969, 656 pp., f 17,50.

Drs. C.M. Stibbe
Sparta
W. De Haan, Bussum, 1969, 372 pp., 40 pp. foto's. Aanhangsel met
metrisch vertaalde gedichten van Tyrtaios en beknopte bibliografie, f
24,90.
S. voelde zich aangetrokken tot het fenomeen ‘Sparta’, in de wijdste zin van het
woord. Hij heeft bij het schrijven ervan niet gestreefd naar een behandeling van al
het beschikbare materiaal, maar alleen die aspecten willen laten zien die hij voor een
juist begrip van het fenomeen ‘Sparta’ van belang achtte. Dat ‘juiste begrip’ blijft
natuurlijk altijd een enigszins subjectieve zaak. Maar zelfs de meest droge en
onpersoonlijke opsomming van de feiten kan de tekortkoming niet verhelpen waaraan
alle geschiedschrijving mank gaat: dat de historische werkelijkheid zich nooit meer
volledig laat achterhalen en dat wij veroordeeld zijn tot interpretatie van de
beschikbare en tot aanvulling van de ontbrekende delen. Een voorzichtige en
persoonlijke aanpak brengt ons daarom dikwijls dichter bij de historische
werkelijkheid dan één die met de pretentie van onpersoonlijke objectiviteit de toegang
tot die voorbije werkelijkheid met een ongenuanceerde massa van min of meer
betrouwbare feiten blokkeert (uit de inleiding).
In vijftien hoofdstukken, uitvoerig van voetnoten voorzien, voert S. ons van het
prehistorisch Lakonië, het Sparta van Menelaos, naar het Sparta aan de vooravond
van de Perzische oorlogen. Een in alle opzichten verrassend en verfrissend boek,
met grote liefde geschreven. Aan de deskundigheid van de S., wetenschappelijk
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hoofdmedewerker voor oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden, valt
niet te twijfelen. Men is hoogstens geneigd de S. op enkele punten van ondergeschikt
belang ervan te verdenken dat hij teveel idealiseert. Dit doet echter weinig aan de
waarde van het boek af.
L.T.A. Lorié

J.C. Holt
Magna Carta
Cambridge University Press, London, 378 pp., 19/-.
De ‘Magna Carta’ van het jaar 1215 - of 1225 als men van de toen herziene en
definitief vastgestelde tekst wil uitgaan - is een merkwaardig document. Een kluif
voor de beoefenaars van het staatsrecht.
Dat is het trouwens altijd geweest.
Een vat van tegenstellingen mag men wel zeggen. Het is een historisch document
in zoverre, dat het voortkwam uit de omstandigheden van de tijd waarin het werd
verleend; het kwam voort uit de machtsstrijd tussen de Britse koning en zijn baronnen.
Als zodanig kan men het op één lijn stellen met soortgelijke documenten die
terzelfdertijd in verschillende andere landen tot stand kwamen. Het is echter meer
dan dat. Het is ook een getuigenis van de groei van het politieke denken in Engeland.
Het bevat een stuk staatsrechtelijke filosofie. - In wezen is het een document dat
feodale verhoudingen vastlegde; het is echter altijd beschouwd als de grondslag van
de Engelse burgerrechten en de Engelse democratie. Het bevat artikelen die voor
deze tijd niet de geringste betekenis meer hebben, maar ook artikelen die nog steeds
als de grondslagen van het Britse staatsrecht worden erkend. Iedere eeuw heeft er
zijn eigen uitleg aan gegeven, naar gelang van haar eigen inzichten. Het was bedoeld
als een soort vredesverdrag tussen koning en baronnen; zijn
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onmiddellijke resultaten echter waren oorlog en burgerstrijd.
Professor Holt beschrijft dit alles met een helderheid waar Britse geschiedschrijvers
- vele althans - het geheim van schijnen te bezitten. De paperback-editie brengt het
- gelukkig - onder het bereik van velen.
Hans Hermans

Z. Yavetz
Plebs and Princeps
Clarendon Press, Oxford, 1969, 170 pp., 38/-.
De geschiedenis van het Romeinse Rijk vanaf de Gracchen tot Julius Caesar werd
voor een groot deel gemaakt door het volk van Rome, het ‘plebs’, dat door zijn
onbedwingbare onstuimigheid telkens opnieuw het hele rijksbestuur in onbeschrijflijke
verwarring stortte. Heeft datzelfde volk nu echter óók een rol gespeeld onder de
eerste keizers - van Caesar tot Nero?
Volgens de gangbare opvatting heeft het zich in die jaren vrij koest gehouden.
Eensdeels omdat de keizers een dictatoriaal bewind oefenden, waarin het volk geen
kans kreeg om in actie te komen; anderdeels omdat het volk zoet werd gehouden
met ‘brood en spelen’. De Romeinse geschiedschrijvers, tijdgenoten van die eerste
keizers, hebben voor het ‘plebs’ dan ook nauwelijks anders dan verachting.
Yavetz nu gaat ervan uit, dat tussen het een en het ander - het onderdrukken
enerzijds en het zoet houden anderzijds - een zekere tegenspraak bestaat. Als de
keizers inderdaad kosten noch moeite hebben gespaard om het volk van Rome zoet
te houden met brood en spelen, moeten zij toch enigszins bezorgd zijn geweest om
dat volk niet tegen zich in te nemen. Dan hielden zij toch rekening met het volk van
Rome en dan had dat volk toch groter invloed dan men gewoonlijk geneigd is aan
te nemen.
Uit zijn speurwerk in de Romeinse geschiedbronnen blijkt inderdaad ten dele dat
het volk van Rome niet zo materialistisch was ingesteld dat het zich alleen door brood
en spelen liet lijmen, en ten tweede dat de Romeinse keizers de gunst van dit volk
trachtten te verwerven en te behouden niet alleen door het met een gebaar van
verachting dat brood en die spelen toe te werpen, maar dat zij ook terdege de kunst
beoefenden van wat wij tegenwoordig ‘image-building’ noemen. Duidelijk toont
Yavetz aan, dat het volk van Rome ook door een elementair gevoel van
rechtvaardigheid en door onwrikbare loyaliteit aan zijn helden tot lang na hun dood
werd gedreven. En vervolgens hoe de keizers niet alleen door brood en spelen maar
ook door hun persoonlijk optreden en vaak genoeg in hun beleid met het volk rekening
hielden. ‘Het laatste, wat men van een Romeins keizer wenste en verwachtte’, zegt
Yavetz, ‘was, dat hij zichzelf zou zijn’. Iets, dat men woordelijk ook van een
hedendaags staatsman zou kunnen zeggen.
Hans Hermans

Martin Kitchen
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The German Officer Corps 1890-1914
Clarendon Press, Oxford, 1968, 242 pp., 38/-.
De verhouding leger-staat is in alle landen nogal complex, maar in geen land wellicht
zo ingewikkeld als in het Tweede Duitse Rijk. Bewust waren daar de verhoudingen
der bevoegdheden van opperbevel, Pruisische minister van oorlog, rijkskanselier en
Keizer met militair kabinet onhelder gelaten. En meer dan in andere landen leverde
dat het risico op dat het leger een volkomen zelfstandig leven ging leiden. Het boek
van Kitchen is een belangrijke bijdrage om de problematiek van deze historische
situatie helder voor ogen te krijgen en te ontwarren.
Gebruik makend van onuitgegeven bronnen, van memoires en veel literatuur gaat
hij na wie die officieren waren, wat zij dachten en deden, hoe de burgerij tegen hen
aankeek. Het beeld is niet verrassend. Een korps dat een kaste wil zijn en daarom
tegen een groot leger is omdat teveel burgerofficieren zouden komen in een
gemeenschap die stijf staat van de adellijke titels. Een korps dat niet alleen geïsoleerd
staat, maar ook gefrustreerd: onder een regering die geen heil ziet in oorlog, blijft
het leger niets anders over dan plannen voor een oorlog te koesteren en maar een
binnenlandse vijand te gaan zoeken; een vijand snel genoeg gevonden: de
sociaal-democraten. Een korps dat neerzag op de burgerij, maar desondanks door
zovelen van die burgers bewonderd en gerespecteerd werd.
Het is me niet duidelijk hoe Kitchen, gezien dit laatste, in zijn conclusie vooral
de officieren de schuld geeft dat ook onder de Weimarrepubliek het Duitse volk niet
tot eenheid kon groeien. Dat is toch meer aan het veel grotere aantal Duitsers die
geen officier waren te wijten.
Marcel Chappin
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Pedagogiek
Hudson, J.W. - The History of Adult Education. - The Woburn Press, London,
1969, 238 pp., 55/-.
Rupp, Dr. J.C.C. - Empirische studies over onderwijs. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1969, 245 pp., f 26,-.
Schefer, Gerwin - Das Gesellschaftsbild des Gymnasiallehreres. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/M., 1969, 256 pp., DM. 16.

Dr. J. Ph. de Palm
Op de bres voor de pers
Het Nederlands op de Curacaose school
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 105 pp., f 14,90.
Tal van Antilliaanse kinderen groeien op in een milieu waar uitsluitend de landstaal
van de Nederlandse Antillen, het Papiamentu, wordt gesproken. Na zes of zeven
jaren lang niet anders dan deze taal te hebben gehoord of gesproken worden zij dan
eensklaps hals over kop in het milieu van de Lagere School geplonsd, waar alleen
maar Nederlands wordt gesproken en waar als vanzelfsprekend wordt aangenomen
dat zij meteen alle lessen in deze, voor hen vreemde taal met vrucht kunnen volgen.
Dat kunnen zij natuurlijk niet en de resultaten van het onderwijs aan deze kinderen
dragen dan ook de sporen van deze krachttoer. Hun inzicht bijvoorbeeld in de
elementaire bewerkingen van het rekenen, die de Lagere School hun in de eerste
klassen tracht bij te brengen, blijft vaak hun hele verdere leven gebrekkig. Zelfs het
Nederlands zelf leren zij op deze manier nooit behoorlijk beheersen.
Men is het er op de Nederlandse Antillen dan ook algemeen over eens, dat dit
systeem moet veranderen. Het basisonderwijs moet tenminste in de laagste klassen
een plaats inruimen voor het Papiamentu en de kinderen de gelegenheid bieden het
Nederlands als een vreemde taal aan te leren. Geleidelijk en niet voordat hun de
grondbeginselen van lezen, schrijven en rekenen in hun eigen taal zijn bijgebracht.
Over deze problematiek nu handelt het boekje van Dr. de Palm. Een zeer leesbaar
en zeer erudiet boekje, dat wel. Maar om nu te zeggen, dat het grote praktische waarde
bezit of tenminste van origineel inzicht in het probleem getuigt - nee.
Van praktische waarde is het alleen in zoverre als het aan de hand van analoge
experimenten in Friesland de tweetalige school aanbeveelt. Aan die Friese
experimenten besteedt Dr. de Palm hooguit een bladzijde of tien. De rest van zijn
boekje is interessant, maar teleurstellend. Hij schrijft goed maar hij zegt zo weinig.
Hij gaat bijvoorbeeld diep in op de gebrekkige beheersing van het Nederlands bij
het van huis uit louter Papiaments-sprekende kind. Hij toont duidelijk aan hoe die
gebrekkigheid ontstaat doordat het kind bepaalde eigenaardigheden van de landstaal
door zijn Nederlands heen haspelt. Maar hoe dáár nu op efficiënte wijze verbetering
in kan worden gebracht, daar laat hij de lezer naar raden. Zijn hoofdstuk over de
didactiek van het Nederlands in de Antilliaanse school handelt meer over de - te zeer
op Nederland ingestelde - didactiek van alle andere vakken dan over die van het
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taalonderwijs. Hij erkent wel, dat er de laatste jaren heel wat gedaan is aan de opbouw
van een eigen didactiek voor de Antilliaanse scholen en dat hij dus eigenlijk - evenals
trouwens met zijn tweetalige school - een open deur intrapt, maar verder dan het
ietwat magertjes uitvlooien van een paar taalboekjes op enkele, daarin gebruikte,
minder gelukkige zinswendingen gaat zijn betoog voor verbetering niet.
Van een boekje als dit had men toch wel iets meer mogen verwachten. Waarom,
zo vraagt men zich af, heeft de auteur in zijn beschouwingen over de tweetalige
school alleen het basisonderwijs betrokken en geen woord gezegd over de
mogelijkheid om bijvoorbeeld ook de kleuterschool te betrekken in de kennismaking
met het Nederlands. Best mogelijk dat hij daar afwijzend tegenover staat, maar dan
had hij toch kunnen zeggen waarom. Hij erkent als moeilijkheid bij de invoering van
de tweetalige school, dat de Nederlanse leerkrachten die op de Antillen werkzaam
zijn, over het algemeen de landstaal niet voldoende beheersen om haar in de lagere
klassen te hanteren. Maar hij zwijgt over de moeilijkheid dat Antilliaanse leerkrachten,
zelf uit het Antilliaans onderwijs voortgekomen, soms ook maar gebrekkig hun
Nederlands beheersen. Hoe moeten deze leerkrachten de kinderen bijbrengen wat
zij zelf niet bezitten? Waarom zwijgt Dr. de Palm over de moderne technische
hulpmiddelen in het taalonderwijs? Hij acht het Nederlands - terecht - voor vele
Antilliaanse kinderen een ‘vreemde taal’. Waarom heeft hij dan niet gedacht aan de
mogelijkheden van het talen-practicum? Dáár had hij iets nieuws over kunnen zeggen.
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Summa summarum: wat hij over het door hem gestelde probleem zegt is niet nieuw;
men is daar op de Antillen al lang van overtuigd en men is hard doende in de door
hem aangegeven richting te werken. Wat nieuw zou kunnen zijn, daar is hij echter
met een wijde boog omheen gelopen. Jammer eigenlijk.
Hans Hermans

G. Lutte e.a.
Ideaalbeelden van de Europese jeugd. Onderzoek in zeven landen van Europa
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1969, 159 pp., f 15,90.
De werkwijze is eenvoudig: men gaat in zeven landen van Europa de klas in en geeft
aan een 32000 jongens en meisjes, in leeftijd variërend tussen 9 en 17 jaar de opdracht:
maak een opstel en beschrijf daarin de persoon op wie je zou willen lijken. Pedagogen
en kinderpsychologen analyseren de opstellen, en het resultaat wordt ons aangeboden
door de uitgeverij Malmberg.
Algemene resultaten van het Europese onderzoek worden in het kort aangegeven,
om vervolgens de uitkomsten van het Nederlandse en Vlaamse onderdeel van het
onderzoek nader te analyseren ten aanzien van de ideaalvorming van de kinderen
met betrekking tot hun ouders, andere familieleden, leraren en leraressen, sympathieke
volwassenen, vrienden en vriendinnen, religieuze persoonlijkheden, heldhaftige
figuren, beroemdheden, tarzanfiguren, zelfontworpen idealen. Vervolgens worden
de ideaalfiguren geanalyseerd op hun geslacht, leeftijd, beroep, vrije tijd, uiterlijk,
hun persoonlijkheid en waarden. Een algemene beschouwing over de ideaalbeelden
van de Europese jeugd, een dynamische interpretatie, discussie en vergelijking
besluiten dit onderzoek. Heeft de jeugd van tegenwoordig geen idealen meer? De
onderzoekers weten wel beter: ‘we mogen stellen dat de Europese jeugd eigenlijk
eenzelfde ideaal heeft: altruïsme, sociabiliteit en plichtsbesef genieten bij de jongeren
van alle nationaliteiten prioriteit’ (p. 153).
De onderzoekers stellen zelf enige kritische vragen t.a.v. hun onderzoek, bv: is de
inhoud van de opstellen te beschouwen als de weergave van de werkelijk bestaande
verlangens van de jongeren of weerspiegelen ze slechts de clichés die hun opvoeders
hun dagelijks voorschotelen?
Het onderzoek is erg eenvoudig gehouden en de onderzoekers zien al uit naar
nieuwe gegevens, verzameld volgens andere meer verfijnde technieken. Bij het maken
van deze studie zullen de onderzoekers zeker zijn gaan houden van dat meisje dat in
haar opstel schrijft over de opgave: ‘Neen, geen dankbaar onderwerp, maar als ik
een idealist wil zijn naar mijn zin, dan moet ik dat met lieve, brede en spontane
glimlach proberen’ (p. 19).
G. Wilkens

Melville Hardiment
Magazine production for schools
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Macdonald Educational, London, 1969, 87 pp., 21/-.
Zienderogen worden onze scholen voor voortgezet onderwijs groter - en zij moeten
ook groter worden, willen zij de mogelijkheden die de mammoetwet biedt, volledig
uitbaten.
Een nevenprodukt van deze onstuitbare groei behoort eigenlijk te zijn de uitgave
van betere schoolkranten. Hoe groter immers de school, des te beter de schoolkrant
kán zijn. In de eerste plaats omdat zij in een grotere oplage moet verschijnen, die het
gebruik van betere technische middelen rechtvaardigt. In de tweede plaats omdat zij
én in haar leerlingen én in haar lerarenbestand over een ruimere keus beschikt voor
het samenstellen van een team, dat voor het uitbrengen van een goede schoolkrant
nu eenmaal onontbeerlijk is.
Hoe zo'n team nu moet worden samengesteld, hoe de verschillende taken die voor
de vervaardiging van een schoolkrant moeten worden vervuld, het best over zo'n
team kunnen worden verdeeld, welke technische mogelijkheden er bestaan om een
fraaie schoolkrant uit te geven, hoe zo'n krant esthetisch kan worden verzorgd, hoe
men zo'n krant redigeert en opmaakt, daarover bestaat voor zover mij bekend in
Nederland nog geen literatuur van enige betekenis.
Dit boekje, geschreven door de oprichter van de Nationale Organisatie van
Schoolkranten in Engeland, behandelt al deze vraagstukken rondom het uitbrengen
van een schoolkrant beknopt, duidelijk en toegelicht met tal van illustraties - modellen
van opmaak, voorbeelden van tekeningen en fotos voor dergelijke kranten,
correctiemethoden enz. enz.. Een nuttig boekje, dat in de bibliotheken van onze
scholen voor voortgezet onderwijs zeker op zijn plaats is.
Hans Hermans
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Psychologie
Berg, Prof. Dr. J.H. van den - De zuilen van het Pantheon. - Callenbach, Nijkerk,
1969, 139 pp., f 12,50.
Sheff, Thomas J. - De psychisch gestoorde en zijn milieu. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 157 pp..

C.A. Mace
Psychologie van het studeren
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1968, 127 pp., f 8,25.
Het moet betreurd worden dat prof. Heringa in zijn overigens goede Nederlandse
bewerking van dit boekje de inleiding heeft weggelaten, welke Mace destijds voor
de Pellican uitgave ervan schreef. Daarin werd immers beknopt de opvatting van
studeren uiteengezet welke hem bij het schrijven van zijn boek voor ogen stond:
studie als een proces van ‘self-directed education’. Die opvatting leidt ertoe dat
studeren hier wordt besproken als een creatieve activiteit, waarvoor de student
wezenlijk zelf verantwoordelijk is. Vanuit diezelfde opvatting wordt voortdurend de
nadruk gelegd op de motivationele factoren die bij alle vormen van studeren volgens
schr. een grote rol spelen. Tenslotte wordt het vanuit die definitie duidelijk dat er
niet zelden verbanden aanwezig zijn tussen studieproblemen en persoonlijke
moeilijkheden van emotionele aard bij de student. Het boekje is niet meer op alle
punten up-to-date; met name het eerste hoofdstuk zou aan nieuwere stromingen
binnen de psychologie kunnen refereren. Om bovenstaande redenen blijft het niettemin
zeer lezenswaard voor studenten èn docenten.
P. van der Linden

C.G. Jung
Seelenprobleme der Gegenwart
Rascher, Zürich & Stuttgart, 19696, 323 pp., SF. 14,80.
Deze nieuwe druk van Jungs werk uit de dertiger jaren kan enigszins verwondering
wekken. Hij bestaat immers uit een aantal losse bijdragen waarvan er meerdere reeds
in afzonderlijke delen van de Gesammelte Werke verschenen zijn bij dezelfde
uitgever. Toch lijkt het ons begrijpelijk dat deze herdruk er kwam: de veelal
los-samenhangende studies geven een goed inzicht in een aantal van Jungs inzichten.
R. Hostie

W.J. Berger
Leren bijstaan van stervenden
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Dekker & v.d. Vegt, Nijmegen / Utrecht, 1968, 23 pp., f 2,50.
In de openbare les waarmee schr. het lectoraat in de pastorale psychologie aanvaardde,
laat hij eerst aan de hand van enkele onderzoeksresultaten zien, hoe de ontkennende
houding tegenover de dood welke onze cultuur karakteriseert, zich in het individuele
denken over de dood manifesteert. Nog interessanter dan de gegevens betreffende
attitudes t.a.v. de eigen dood, zijn op dit punt een aantal bevindingen over de houding
van verplegenden en artsen in hun gedrag tegenover stervende patiënten. Schr. laat
zien hoe enerzijds de ambivalente geesteshouding van de patiënt zelf tegenover zijn
dood, anderzijds de werkzaamheid van het doodstaboe bij de verplegende omgeving
deze houding verklaren. Uitvoeriger gaat schr. in op een experiment van een
Amerikaanse zenuwarts, die 4 theologiestudenten - op hun eigen verzoek en met
goedvinden van de patiënten - in de gelegenheid stelde gesprekken over de dood te
voeren met opgegeven patiënten. Geheel tegen de ‘verwachtingen’ van de
ziekenhuisstaf in, gaven niet alleen bijna alle gevraagden hun toestemming, maar uit
de gesprekken bleek ook duidelijk hoezeer deze aan de behoeften van de patiënten
tegemoet kwamen. Wellicht ook tegen onze verwachting in blijkt het dus zinvol en
nodig te zijn mensen, i.c. pastores, te leren om stervenden bij te staan. Over de hierbij
te volgen methode is schr. zeer summier, maar zijn overtuiging dat voor dit leren
individuele supervisie onontbeerlijk is, wordt door zijn openbare les voorbeeldig
geadstrueerd.
P. van der Linden

Th. Oegema van der Wal
Toegepaste kleurenpsychologie
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1968, 158 pp., f 2,90.
Het gevaarlijke van dit soort populair-wetenschappelijke werkjes is dat de wijsheid
van iedere pagina afdruipt. De schrijver beheerst alles: van afsluitingsboom tot
badinrichting, van doorlichtingskamer tot filtersigaret, van geesteszieke tot politiepost,
van privacy-ruimte tot zuivelfabriek. Vooral in het hoofdstuk ‘De kleur in de reclame’
wordt pure onzin gedebiteerd in de vorm van loodzware wetmatigheden. En dat
terwijl bescheidenheid zo op z'n plaats is, omdat we in wezen nog maar zo weinig
weten.
Paul Mertz
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Sociologie
Apter, David E. - Some conceptual Approaches to the Study of Modernization.
- Prentice Hall Intern., Hemel Hempstead, 380 pp., 80/-.
Aubert, Maurice - Voedselwinning uit de zee. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 212 pp..
Claes, J. - Samen leven in de samenleving. - Kultuurdienst van de Belgische
Boerenbond, Leuven, 1969, 48 pp..
Clercq, B.J. de, e.a. - Gezag en democratie. - Davidsfonds, Leuven, 1969, 163
pp., BF. 80.
Goethals, Dr. Jur. H., e.a. - Naar een eenheidsstatuut voor arbeiders en
bedienden. - Verbond van Kristelijke Werkgevers, Brussel, 1969, 60 pp., BF.
75.
Kooy, Prof. Dr. G.A. - Het huwelijk in Nederland. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 179 pp., f 7,50.
Maurach, Reinhart en Boris Meissner - 50 Jahre Sowjetrecht. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1969, 192 pp., DM. 22,50.
Noordhoff, J.J., e.a. - Sex in Nederland. - Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 292 pp., f 3,50.
Verhoeven, Dr. J. - De sociologische verklaring van de sociale kontrole. - Sinfra,
Mechelen, 1969, 305 pp., BF. 375.
Zelinsky, Wilbur - Inleiding tot de bevolkingsgeografie. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 192 pp..

Dr. W.J. Berger
Beoordeling van geschiktheid voor het priesterambt
Dekker en van de Vegt, Nijmegen/Utrecht, 1968, 232 pp., f 13,90.
Deze studie, waarop de lector voor pastoraal-psychologie aan de Katholieke
Universiteit te Nijmegen gepromoveerd is, valt uiteen in drie zelfstandige gedeelten.
In het eerste deel tracht Berger aan de hand van de bestaande literatuur de reikwijdte
aan te geven van een psychologische benadering van het priesterambt waarbij het
zich geroepen voelen en het geschikt bevonden worden de twee duidelijke tegenpolen
in de tot nu toe gevolgde onderzoeksprocedures zijn geweest. De schrijver tracht niet
'n psychologie van de priester te ontwerpen en zo derhalve de geschiktheid tot dit
ambt te benaderen, maar wil een - overigens beperkte - hulp aan de kerkelijke leiding
verlenen bij het selecteren van kandidaten doordat de psycholoog het pakket eisen
van de kerkelijke bestuurders zodanig tracht te formuleren dat daaruit bruikbare
selectiecriteria operationeel kunnen worden gemaakt (cf. p. 56).
In het tweede gedeelte beschrijft de auteur een door hem uitgevoerd onderzoek
op het - niet meer bestaand - Groot-Seminarie van Warmond; hij probeert allereerst
te achterhalen welke de beoordelingsnormen van de docenten zijn geweest, en
vervolgens, of men ook volgens deze normen in feite selecteert. Op de derde
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doelstelling van dit onderzoek: de mogelijkheid van een snellere, duidelijker en
betrouwbaarder selectieprocedure gaat de auteur niet verder in.
Het derde gedeelte, het geringste in omvang, maar in kwalitatief opzicht zeker
niet het minste gedeelte van deze studie, bevat een aantal suggesties voor een training
en vorming tot het priesterambt.
Het is jammer dat de auteur in het eerste deel zijn belangstelling versmalt door
slechts de eisen die de kerkelijke leiding hanteert, te willen formuleren. Het tweede
gedeelte heeft het bezwaar dat de schrijver wel wat al te zware conclusies trekt uit
een oriënterend onderzoek, terwijl de aangewende onderzoeksopzet en statistische
uitwerking niet geheel vlekkeloos zijn. Van het derde gedeelte kan gezegd worden
dat het jammer is dat de schrijver dit niet heeft uitgewerkt. Nu komt datgene waarin
de schrijver het meest te vertellen heeft vanuit zijn ervaring en bekwaamheid, het
minst naar voren.
G. Wilkens

Dr. J.A. Berting
In het brede maatschappelijk midden
1968, 260 pp., f 17,50.
Dr. J.A. van Kemmenade
De katholieken en hun onderwijs
1968, 354 pp., f 18,50.
Dr. A.T.J. Nooij
De Boerenpartij
1969, 225 pp., f 16,50.
Alle drie uitgaven van Boom en Zn., Meppel.
Dit zijn eigenlijk drie dissertaties; ter bespreking ligt de handelseditie. Ik moet zeg-
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gen dat ik het de moeite waard vind eens de uitgever te prijzen die het aandurft
sociologische vakliteratuur uit te geven.
Alle drie studies - eigenlijk is het beter te spreken van onderzoeken - zijn van hoog
niveau wat betreft de wetenschappelijke kwalificaties. In het algemeen is de sociologie
als wetenschap nu zover geïnstitutionaliseerd, dat ook de studies een min of meer
geijkte vorm hebben gekregen. Ze vallen uiteen in een ietwat theoretische
beschouwing, die toegespitst wordt op het specifieke onderwerp van studie, en een
empirisch deel, waarin de theorie wordt geoperationaliseerd in
onderzoeksinstrumenten, opzet en uitvoering van het onderzoek worden beschreven,
en de resultaten worden getoetst aan de vooraf opgestelde hypothesen. Zo ongeveer
gaat het ook in de hierboven genoemde studies; bij de een wat meer theorie (of
geschiedenis van het object van studie) bij de ander wat minder. Twee kanttekeningen.
De eerste: nu methoden van onderzoek langzamerhand gestandaardiseerd lijken,
en op veel punten de methodenstrijd achter de rug lijkt, wordt meer dan ooit de vraag
belangrijk welke objecten van onderzoek gekozen moeten worden. Dat is voor
methodologie én voor inzicht in maatschappelijke processen van het hoogste belang.
Als vaststaat welke methoden betrouwbaar zijn voor het onderzoeken van een bepaald
type objecten, dan rijst het gevaar dat alleen nog maar dat ene type object wordt
onderzocht. Afgezien daarvan blijft de vraag van de maatschappelijke relevantie een vraag overigens die niet naar aanleiding van deze drie studies hoeft te rijzen. De
tweede: aan wat voor eisen moet een dissertatie eigenlijk voldoen? Vervullen ze in
Nederland niet meer en meer de functie van wat in Duitsland een ‘Habilitation’ is,
nl. een visitekaartje afleveren voor een universitaire carrière? Waarom eigenlijk deze
dikke pillen, waarin jaren onderzoek is geïnvesteerd? Het wordt tijd dat er dissertaties
komen van minder dan honderd bladzijden, en waaraan niet langer dan een jaar
fulltime gewerkt hoeft te worden. Ook dat is een kwestie van institutionalisering; en
we zijn m.i. nu op de verkeerde weg.
Afgezien daarvan: dissertaties zijn ondingen. Ze zijn uit de tijd. Met name in de
sociale wetenschappen - trouwens, waar niet? - is het verrichten van enig relevant
onderzoek door één man alleen een vrijwel onhaalbare zaak. Het is feitelijk
onmogelijk. Waarom dan nog de schijn op te houden?
H.W. Tromp

Ambtscelibaat in een veranderende kerk
De Kerk van Morgen, Pastoraal Instituut van de Nederlandse
Kerkprovincie, in samenwerking met Katholiek Archief, z.j., 218 pp..
Deze publikatie van het PINK bevat de resultaten van een onderzoek onder alle
priesters, diakens en subdiakens in Nederland naar hun houding ten aanzien van de
‘functie van het celibaat binnen het geheel van de ambtsvervulling’. Uitgevoerd bij
een 9000 priesters in Nederland heeft dit onderzoek een ‘uitdrukkelijk inventariserend
karakter’ en ‘moet beschouwd worden als een eerste exploratieve fase voor volgend
meer specifiek en meer diepgaand onderzoek’, aldus de samenstellers van het rapport,
het Instituut voor Toegepaste Sociologie van de K.U. te Nijmegen.
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Een viertal theologen geeft een nabeschouwing. Over verder theologisch onderzoek
wordt niet gesproken.
G. Wilkens

M.L. Wijvekate
Methoden van onderzoek
Aula, Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 351 pp..
In deze Aulapocket slaagt de schrijver erin een zeer helder overzicht te geven hoe
het wetenschappelijk onderzoek in de sociale wetenschappen wordt gehanteerd en
hoe het zou moeten worden gehanteerd. Achtereenvolgens behandelt de schrijver de
verschillende typen van onderzoek, het stellen van een probleem, de verschillende
aspecten van het onderzoek ter oplossing van het gestelde probleem, de beslissing
die concreet genomen moet worden op basis van de verkregen resultaten, en de
praktische organisatie van een onderzoek. Een hoofdstuk over toekomstige
ontwikkelingen besluit deze zeer heldere en van talrijke voorbeelden voorziene
inleiding in de methodologie van het onderzoek. Het boek draagt zeker bij tot de
vorming om onderzoeken op hun uitvoering te beoordelen en vormt zo een
overtuigend argument in het pleidooi van de schrijver om het vak toegepaste
methodologie het communicatiemiddel te laten zijn tussen de onderzoeker en zijn
opdrachtgevers of het publiek anderzijds.
G. Wilkens
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Noel Timms
Maatschappelijke vraagstukken sociologisch benaderd
(Mens en Medemens),
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 104 pp..
Schrijver laat zien hoe naar zijn mening de sociologie niet bestaat uit het verzamelen
van feiten over afzonderlijke aspecten van de samenleving, maar hoe een sociologische
benadering inzicht tracht te krijgen in de processen waarin sociale vraagstukken
sociaal gedefinieerd worden.
Schrijver laat vervolgens zien aan de hand van de sociale vraagstukken van
misdaad, psychische gestoordheid en van de gezinsproblematiek hoe deze
vraagstukken niet noodzakelijk het gevolg hoeven te zijn van condities die als
pathologisch beschouwd moeten worden, maar vaak een neveneffect van
gewaardeerde denkbeelden en activiteiten zijn.
G. Wilkens

Renée König
Sociologische Verkenningen
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 311 pp..
Het is m.i. gebruikelijk dat de vertaler (F.J.A. Schönau) óf de uitgever (Spectrum)
vermeldt waarom delen van de oorspronkelijke bundel Soziologische Orientierungen
zijn weggelaten, ook al merkt de schrijver zelf op dat ‘deze verzameling voordrachten
en opstellen (-) geen aanspraak op het predikaat “wetenschappelijk”’ maakt. In de
voorliggende bundel zijn 22 van de in totaal 43 opstellen vertaald overgenomen. Het
rudiment ademt de sfeer van ‘positieve aanvaarding van deze wereld’. König koos
voor de BRD van Adenhauer - een enkel voorbeeld kan volstaan:
Het wèl opgenomen opstel ‘Problemen van het consumenten gedrag’ samen met
‘De functie van de reclame als stijlelement van de massa consumptie’ vormen één
lofzang op het Westerse produktie- en consumptiepatroon zonder ook maar een enkel
woord ‘vuil’ te maken aan de gevolgen daarvan voor het woon- en leefklimaat, laat
staan te denken over een kritische doorlichting van het systeem zelf. Maar er is meer
- ook de problemen der automatisering noemt König sterk overdreven, en ook met
de intellectuelen valt het best mee, want zij hebben sinds 1850 ‘bewezen’ zich
economisch te kunnen integreren zonder zich geheel te verkopen aan zowel
bedrijfsleven als de staat.
Het werkje wordt op de achterflap aangeprezen als ‘prettig onderhoudende lectuur
voor vaklieden en belangstellenden’ - een sick joke.
F. Ph. Nieuwenhof

Dr. Poeisz, e.a.,
Functies en Functieveranderingen van priesters in Nederland 1965-1968
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Past. Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie in samenwerking met
Katholiek Archief, 1969, 100 pp., f 8,50.
Dr. J. Poeisz heeft een helder en statistisch vakkundig overzicht gegeven als antwoord
op de vraag: hoeveel Nederlandse priesters hebben wat gedaan tussen 1965 en 1968?
Een overzicht van het bestand aan priesters, de groei en groeicomponenten, een
overzicht van de functies en functieveranderingen, de leeftijdsopbouw en nog enige
regionale informatie geven de belangstellende de zakelijke gegevens om zijn
vermoedens al of niet te bevestigen.
Dit overzicht is als het zevende deeltje in de door het PINK gestarte serie: de Kerk
van Morgen uitgegeven.
G. Wilkens

R. Hajer
Vormingswerk en samenleving
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 103 pp., f 5,95.
In de serie Vormingswerk, theorie en praktijk, valt in dit derde deeltje de nadruk op
theorie. De auteur beschrijft in een viertal opstellen het grensgebied tussen andragogie
en politiek: de functie van het vormingswerk in de welvaartsstaat, enkele
uitgangspunten ten aanzien van vormingswerk en politiek, over democratisering,
vorming en opbouwwerk en tenslotte het vormingswerk in het perspectief van de
‘éducation permanente’. Deze opstellen vormen evenzovele variaties op het thema
dat het vormingswerk gericht moet zijn op de vergroting van menselijke vrijheid en
creativiteit en daarom de humanisering van de samenleving dient te bevorderen. De
schrijver is zo bescheiden in zijn voorwoord om te zeggen dat deze beschouwingen
een algemeen theoretisch karakter hebben en een kritische toetsing behoeven voor
hun relevantie in de praktijk. Waarvan acte.
G. Wilkens
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Economie
Ball, R.J. and Peter Doyle - Inflation. - Penguin Books, Harmondsworth, 1969,
379 pp., 9/-.
Heertje, Dr. A. - De kern van de economie. Deel II. - Stenfert Kroese, Leiden,
1969, 162 pp..
Openbare Uitgaven (Tijdschrift) - Zin en omvang van de overheidsuitgaven. AE. Kluwer, Deventer, 1969, 51 pp., f 25,- per jaar.
Vanempten, A. - Huishouding in het groot. Beginselen van ekonomie. I en II. Kultuurdienst van de Belgische Boerenbond, Leuven, 1969, 52 en 117 pp..
Weckstein, Richard S. - Expansion of World Trade and the Growth of National
Economics. - Harper and Row, New York / London, 1969, 279 pp., 28/-.

Prof. Dr. A. van Doorn
Wegwijs in de geheimtaal der economie
AE. E. Kluwer, Deventer, 1968, 158 pp., f 8,50.
Bundel van een twintigtal inleidende artikeltjes over economie in de ‘Philips Koerier’.
De tekst is wetenschappelijk verantwoord, maar is echt bestemd voor lezers die met
het onderwerp nog geen enkele vertrouwdheid hebben opgedaan. Veel van de
geheimtaal is echter gelukkig al een publiek geheim.
J.J. Meltzer

Prof. Dr. F. Hartog
Onze welvaartsstaat Een economische analyse
(Marka), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 247 pp., f 4,-.
Het gaat de welvaartsstaat om het materiële welzijn, in zijn omvang, zijn spreiding
en zijn zekerheid (p. 11). Schrijver geeft een algemeen oriënterende behandeling van
de belangrijkste factoren die het wel en wee van de welvaartsstaat bepalen
(werkgelegenheidsgraad, sociale verzekering, loonvorming, belasting, inflatie, e.d.).
Het viel mij op dat een heel belangrijk aspect er nogal bekaaid afkomt en dat is het
onderwijs. Naar verhouding wordt er weinig over gezegd. En het weinige is niet
altijd duidelijk. Begrijpelijkerwijs verstaat Hartog onder democratie in het
bedrijfsleven medezeggenschap van de arbeider. Naar analogie daarvan en bovendien
in overeenstemming met het spraakgebruik zou men verwachten dat democratisering
van het onderwijs zou betekenen het geven van inspraak aan scholier en student bij
de inrichting van het onderwijs. Hartog gebruikt de term echter voor een situatie van
onderwijskansen voor iedereen. Een overigens niet minder nastrevenswaardige zaak.
J.J. Meltzer
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Prof. Dr. H.W.J. Bosman
Internationale monetaire aspecten
Stenfert Kroese, Leiden, 1969, 155 pp., f 15,-.
De bekende Tilburgse hoogleraar heeft, nu het einde van het decennium in zicht
komt, een aantal van zijn artikelen uit de jaren zestig gebundeld. Sommige van de
artikelen zijn bijgewerkt met de laatst bekende gegevens. Allereerst is opgenomen
een reeks beschouwingen over het vraagstuk van de internationale liquiditeit dat men sla er de krant slechts op na - nog niets van zijn actualiteit heeft ingeboet. Voorts
is herdrukt een stuk over de monetaire integratie in West-Europa. De bundel wordt
besloten met twee artikelen over de minder ontwikkelde wereld. Het eerste behandelt
Indonesië, het laatste is meer een algemene beschouwing over de monetaire factoren
in het economische ontwikkelingsproces. Het geeft een voor ieder leesbaar overzicht
van de belangrijkste standpunten in de nog allerminst beëindigde controverse tussen
degenen die met behulp van de geldkraan de produktiestroom op gang willen brengen
en degenen die dat maar een heilloze en gevaarlijke operatie vinden. Prof. Bosman
wijst op de grote rol die regionale mentaliteitsverschillen in het geschil kunnen spelen.
Wat in Brazilië met dynamische onder-
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nemers die op een winstvergroting (ook al is die door de daling van de geldwaarde
slechts schijnbaar) onmiddellijk reageren met investeringen wèl kan, kan in het zoveel
gezapiger Chili niet. Wat in Zurd-Amerika door de bank genomen nog wel goed
terechtkomt, is in Zuid-Afrika een vruchteloze en riskante aangelegenheid. Zijn er
dus grote regionale verschillen, in het algemeen kan toch wel worden gesteld, dat de
bankiers in ontwikkelingslanden een geheel andere tactiek moeten volgen dan hun
collega's in westerse landen. Bij ons kunnen manipulaties van de centrale bank met
de officiële rentevoet en het uitvoeren van transacties op de obligatiemarkt nog wel
eens zinvol zijn, in de onderontwikkelde wereld vervallen die instrumenten. Een
selectieve kredietpolitiek die ten onzent gemakkelijk kan worden ontdoken, kan in
een ontwikkelingsland daarentegen juist gunstig werken. In plaats van een algemeen
inflatoir klimaat te scheppen, laat men dan het monetaire zonnetje alleen schijnen
voor produktieve bedrijfstakken waarvan men bij voorbaat weet, dat een wassende
stroom produkten de gevaren van de gestegen geldhoeveelheid kan wegwerken. Er
zou gezorgd moeten worden voor lang krediet, zodat ook die investeringen worden
verricht waarvan de vruchten eerst op iets langere termijn zullen kunnen worden
geplukt. Een artikel dat de weg wijst in de richting van een oplossing, waarbij
tegelijkertijd alle recht wordt gedaan aan de omstandigheden die voor elk land
afzonderlijk kunnen gelden.
J.J. Meltzer

Constantino Bresciani-Turroni
The Economics of Inflation
Augustus M. Kelley, New York, 1968, 464 pp..
Dit boek is al wat ouder maar kon jarenlang niet de aandacht krijgen die het verdient
omdat slechts een Italiaanse editie bestond. De thans weer ruime beschikbaarheid
van de (herziene) Engelse vertaling komt goed gelegen. Over de eerste wereldoorlog
en de nasleep daarvan worden thans vele artikelen en boeken gepubliceerd en ter
completering van het beeld bestaat dus ook juist nu zeer zeker behoefte aan een
verantwoorde beschouwing van het inflatieproces dat Duitsland doormaakte van
1914 tot in de dertiger jaren. Dat inflatieproces is vaak toegeschreven aan de
onmogelijke herstelbetalingen die Duitsland door de geallieerden in Versailles werden
opgelegd. Op overtuigende wijze toont schrijver aan dat profiteurs van de inflatie
misbruik hebben gemaakt van dat argument om hun eigen schuld te verdoezelen. De
grootste nadelige invloed die de herstelbetalingen nog hadden was de frustrerende
en ontmoedigende werking die ervan uitging op het ondernemersgedrag, maar dat
was niet van doorslaggevende betekenis. In Duitsland zelf en niet bij de geallieerden
moeten de hoofdoorzaken van de monetaire ontsporing worden gezocht. Het begon
al in de oorlog 1914-1918 toen de belasting die de Duitsers moesten betalen veel te
laag was en het consumptiepeil dientengevolge te hoog. Oorlogskosten en
wederopbouw waren onvoldoende gedekt. De overheid zorgde voor financiering
ervan door in het wilde weg bankbiljetten te drukken. Dat liep in het begin nog niet
eens zo in de gaten en zelfs het buitenland accepteerde gretig de Duitse marken. Er
ontstond een schijnwelvaart. Dat het slechts schijn was blijkt uit het feit dat in het
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topjaar 1922 slechts 80% werd gehaald van het produktieniveau van 1913. Zo goed
ging het dus helemaal niet. Bovendien is inflatie de meest botte en onrechtvaardige
belasting die men zich kan voorstellen, en de aanvankelijk argeloze slachtoffers
hebben dat later goed geweten. Men bedenke dat correcties in de vorm van sociale
uitkeringen in die dagen nog nauwelijks bestonden. Het financiële wangedrag - vaak
uit onbegrip - van de overheid, aangemoedigd door inflatieprofiteurs (speculanten,
grootindustrielen), duurde tot november 1923 voort. En alsmaar onder verwijzing
naar de herstelbetalingen, die in feite slechts een enkele factor vormden temidden
van een hele reeks andere oorzaken. Na herstel van het vertrouwen in 1923 stak
inflatie nog wel af en toe de kop op maar kon klein worden gehouden, zij het soms
ten koste van werkloosheid. In die jaren moest het gelag worden betaald, onder meer
bestaande in een volledige herstructurering van het produktieproces. De door de
inflatie veroorzaakte naoorlogse schijnwelvaart had de ondernemers namelijk gebracht
tot allerlei zinloze investeringsprojecten. Hele fabriekscomplexen heeft men later
weer moeten afbreken. Het boek beschrijft toestanden waarvan men zich nauwelijks
kan voorstellen dat ze nog geen halve eeuw achter ons liggen.
J.J. Meltzer
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Bart Mesotten
De overkant van het gedicht
De Roerdomp, Brecht-Antwerpen, 1968, 228 pp.
Erop bedacht zijn leerlingen vertrouwd te maken met poëtica en poëzie heeft Bart
Mesotten notities van jaren gebundeld. Zoals hijzelf het aanstipt in zijn inleiding:
‘vandaar het niveauverschil in de behandeling: nu eens wordt wellicht te weinig en
dan weer te veel verondersteld bij de lezer; vandaar ook sommige herhalingen in de
formulering’ (p. 6). Bij een volgende uitgave kunnen deze oneffenheden wellicht
worden weggewerkt. Detailkritiek is verder mogelijk. Te veel ‘woordenboek contra
poëzie’ (p. 63)? Te weinig selectie in de keuze? Dit doet niets af van de verdiensten
van het werk. Met een gul gebaar wordt hier pretentieloos lesmateriaal aangeboden,
niet om zo maar te lezen of klakkeloos over te nemen maar vatbaar voor interpretatie
en levende overdracht.
W. Vanhemelrijck

Dirk De Witte en E. Vanden Eynde
De sport in de literatuur
Maerlantpocket nr. 14, Manteau, Brussel-Den Haag, 1968, 124 pp., BF.
125.
Schrijvers, titel en inleiding dienen zich veelbelovend aan. Bij de trainer van Gaston
Roelants kunnen we allicht over sport een en ander opsteken. Bij de zelf schrijvende
Dirk de Witte iets over literatuur. Bovendien geven de eerste bladzijden een o.i.
goede analyse over het sociologisch verschijnsel sport. Daarna wordt het zwakker.
Een encyclopedisch blijvende beschrijving van al wat van nauw of verre de eeuwen
door aan sport en literatuur verwant is, gemeenplaatsen en onjuistheden over
christendom en lichaamscultuur, geen onderscheid tussen literatuur, sociologie en
journalistiek. Op het einde wordt het weer beter met ‘de sport in de Nederlandse
letteren’. We vonden wel een schrijversregister maar geen inhoudstafel. Ook een
bibliografie ware nuttig geweest.
W. Vanhemelrijck
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William Styron
De bekentenissen van Nat Turner
(Literair Paspoort), Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 397 pp..
Het verhaal heeft tot uitgangspunt een mislukte slavenopstand uit de vorige eeuw.
Maar het huiveringwekkend knappe van dit boek is, dat we als het ware van binnenuit
meegenomen worden in alle gemoedsstromingen van een neger die zichzelf en zijn
omgeving, zwart zowel als blank, haarscherp weet te analyseren. Het besef van niet
mee te tellen, verloren te zijn ondanks de individuele belangstelling van toevallig
goede meesters, een diep maar niet verwerkt geloof dat oerinstincten aanwakkert,
het doet allemaal vermoeden, samen met de hautaine of angstreacties van de blanken,
hoe ver het negerprobleem invreet - niet slechts in de maatschappij, maar in iedere
mens afzonderlijk. ‘Stop segregation’ staat op de kaft; het bord blijkt na lezing van
het boek even navrant naïef als de opzet van de opstand die beschreven werd.
G. Adriaansen

Armand Boni
De doos van Pandora
Davidsfonds, Leuven, 1969, 272 pp., BF 105.
De parabel van de verloren zoon is het leidmotief waaromheen Armand Boni, thans
werkzaam als pastoor en literator in het bisdom Aken, zijn jongste roman
gestructureerd heeft. In een volgehouden parallellisme wordt Lieven van der Maude,
een Gents kartuizer en erkend humanist, geconfronteerd met het leven van zijn broer
Jan, de weggelopen kartuizer die als martelaar van de Hervorming zal sterven.
Erasmus en Luther, de schittering van Boergondië en de duivelse visioenen van
Jeroen Bosch, Leuven en Wittenberg, heel de woelige 16de eeuw trekt in deze roman
voorbij aan het oog van de oude kartuizer. Met de dood voor ogen vindt hij in de
parabel van de verloren zoon een interpretatie van het tijdsgebeuren. Had Luther niet
veel met hem gemeen en handelde de roomse kerk niet vaak met de gesteltenis van
de oudste zoon, die steeds trouw zijn vader gediend had? In een fors, soms wat te
barok proza, dat van een grote eruditie getuigt, wordt het beeld opgeroepen van een
tragische tijd. Sommige rake typeringen en uitspraken, door de auteur in de mond
van een Boergondiër gelegd, zijn ongetwijfeld ook voor onze tijd bedoeld.
J. Gerits

Fritz Martini
Duitse letterkunde
Vertaald door Theun de Vries. (Prismacompendia), Spectrum, Utrecht /
Antwerpen, 1969, 687, 334 en 343 pp..
Tegen Martini's Deutsche Literaturgeschichte bestaan niet weinig bezwaren, o.a. dat
dit overzicht van de Duitse letterkunde meer over de dichters dan over hun werken
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sreekt, dat het te ‘geistesgeschichtlich’ is en te weinig op het literaire gericht. Maar
zolang de meer bevredigende overzichten niet volledig verschenen zijn, voorziet dit
werk in Duitsland nog altijd in een behoefte, zoals de dertien sinds 1949 verschenen,
steeds bijgewerkte drukken duidelijk bewijzen. De beslissing om Martini's
literatuurgeschiedenis te vertalen is dan ook begrijpelijk en juist. Wel had de uitgeverij
er goed aan gedaan, een vertaler te kiezen die Martini's zwevende en opgeschroefde
stijl beter aangekund had. Nu riekt het gehele werk door houterige zinsbouw en
onbegrijpelijke zinsneden naar vertaling (zou Theun de Vries in zijn Nederlandse
werken ooit zulke zinnen hebben durven schrijven?!), nu zijn Martini's uitspraken
al te vaak weinig precies weergegeven en komen ernstige blunders herhaaldelijk
voor. Enkele voorbeelden: wanneer de lyriek van de barok als ‘formal höchst
interessiert’ getypeerd wordt, betekent dit niet, dat zij ‘formeel hoogst belangwekkend’
(p. 154) was, maar dat zij zich zeer voor de vorm interesseerde. Op p. 352 worden
enkele gedichtvormen opgesomd: ‘het sonnet, de terzine, de triolet, de kanttekening’.
Menig lezer zal zich afvragen, wat met dat laatste woord bedoeld kan zijn. In het
Duits staat er ‘Glosse’, een in de Nederlandse literatuur ongebruikelijke gedichtvorm,
waarvoor toch het woord ‘glossenlied’ bestaat (vgl. J. te Winkel, De ontwikkeling
der Nederlandse letterkunde, I, 161). Over een vertaling als ‘zwierige elegantie’ (p.
153) voor ‘schwierige Eleganz’ kan men beter zwijgen. Toch zou ik niet gaarne
Theun de Vries de gehele schuld aan de slechte vertaling in de schoenen willen
schuiven. Als hij in het hoofdstuk over de Romantiek ‘romanisch’ met ‘romantisch’
vertaalt, blijkt overduidelijk, dat hij haastwerk heeft moeten leveren. Zolang vertalen
zo onverantwoord
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slecht gehonoreerd wordt, dat, wil dit werk enigermate lonend zijn, per uur vele
pagina's door de schrijfmachine gedraaid moeten worden, dragen de uitgeverijen aan
de miserabele vertalingen de grootste schuld. Onjuist lijkt het mij, dat de vertaler
vele passages over de invloed der Nederlanden op de Duitse literatuur heeft ingelast,
zonder te vermelden dat deze in de oorspronkelijke versie ontbreken. Nu zou men
ten onrechte de indruk kunnen krijgen, dat de Duitse literatuurwetenschap aan
Nederlandse invloeden een belangrijke rol toekent. Pijnlijk voor de vertaler is in dit
verband de vertaalfout ‘Jakob Regnart van Wenen’ (p. 152). Hij weet klaarblijkelijk
niet, dat deze dichter-componist uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig was. Ten
zeerste prijzen wil ik in de vertaling de heldere onderverdeling der hoofdstukken,
waaardoor deze t.o.v. het origineel zeer aan overzichtelijkheid gewonnen heeft.
Samenvattend: dit Prisma-compendium biedt een schat aan informatie en moet daarom
ondanks vele tekorten en fouten als een aanwinst begroet worden.
Th. van Oorschot

Michael Hamburger
Vernunft und Rebellion
Aufsätze zur Gesellschaftskritik in der deutschen Literatur
Carl Hanser Verlag, München, 1969, 236 pp., DM. 24,80.
Hoe informatief, erudiet en synthetisch deze verzameling essays over Hölderlin, H.
Heine, G. Büchner, F. Nietzsche, G. Trakl, R. Musil, R. Walser, F. Kafka en G. Benn
ook moge zijn, helemaal aan de ondertitel beantwoorden doet ze niet en deze afwijking
houdt zelfs winst in. De kernvraag die bij deze boeiende ontwerpen tot een
artiestenportret telkens weer wordt gesteld, is niet zozeer de respectieve subjectivering
van objectieve factoren, maar de relatie tussen het ik van de kunstenaar en het ik van
de medemens. Bij ieder van de behandelde auteurs stamt de vervreemding resp.
afwijzing van de maatschappelijke conventionaliteit minder uit sociaal-politieke
impulsen dan uit de individuele essentie van het kunstenaar-zijn. S. argumenteert
selectief-overzichtelijk, polemisch de stof beheersend, als Duitser van geboorte maar
als vertaler en literair criticus in Groot-Brittannië werkzaam uiteraard comparatistisch,
niet zonder meer meedelend maar actief betrokken bij zijn eigenwillige verklaring.
Hij debateert bijgevolgd herhaaldelijk op vrij apodictische, soms zelfs aforistische
toon, met de voor- en tegenstanders van zijn persoonlijke visie en weet over alle
wetenschappelijke onenigheid heen het perspectief van de dienst aan de verheldering
van het werk en de figuur van de auteurs uitstekend te bewaren. Iedere literatuur kan
zich dit soort geëngageerd verdediger en commentator slechts wensen.
C. Tindemans

Ervin Sinkó
Roman eines Romans - Moskauer Tagebuch
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1969, 480 pp., DM. 10,-.
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De auteur van dit boek geeft ons op een nogal verrassende manier een brok menselijke
geschiedenis weer vanuit het milieu van linksgerichte kunstenaars in de dertiger
jaren. De auteur werd geboren in 1898 in het zuiden van Hongarije. Reeds zeer jong
was hij als dichter werkzaam in verschillende tijdschriften van de Hongaarse
sociaal-democraten. In 1918 sloot hij zich aan bij Bela Kun en speelde een grote rol
in de Hongaarse rode revolutie. Na de mislukking van Bela Kun's honderd dagen
ging de auteur naar Joegoslavië, later naar Wenen en tenslotte naar Parijs. Daar begon
hij te werken aan een roman over de rode revolutie in Hongarije: De Optimisten. Hij
kan het boek in Parijs niet gepubliceerd krijgen. Daardoor begint een roman van een
roman. Het is in feite de geschiedenis van alles wat de auteur heeft gedaan om zijn
roman uitgegeven te krijgen. Hij komt tot geen resultaat in Parijs en besluit naar
Moskou te gaan als een berooide kunstenaar. De hoofdbrok van dit werk ligt dan
ook in zijn verblijf in Moskou. Ook hier veel ontgoochelingen. Ook hier kan Sinkó
zijn boek niet laten publiceren. Dit werk is dan toch maar een kroniek van een
mislukking. In werkelijkheid is de Roman eines Romans een brok menselijke
geschiedenis geworden, een stuk cultuurgeschiedenis ook, waarin een beschrijving
wordt gegeven van de woelige periode uit het Rusland van 1935 en 1936, en - o.m.
via gesprekken met mensen als: Romain Rolland, graaf Karolyi, Bela Kun, André
Malraux, Maxim Gorki en anderen - een relaas over het leven, denken en handelen
van de linkse intelligentsia in die jaren.
A. Van Peteghem
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Toneel
Abramson, Doris E. - Negro playwrights in the American theatre 1925-1959.
- Columbia University Press, London, 1969, 335 pp., 27/-.
Brown, John Russell - Effective theatre. - Heinemann, London, 1969, 250 pp.,
geill., 50/-.
Grimm, Reinhold und Jost Hermand, Hrsg. - Deutsche Revolutionsdramen. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1969, 880 pp., DM. 24,-.
Ginestier, Prof. Paul - Jean Anouilh. - Seghers, Paris, 1969, 191 pp., geïll..
Wilson, Colin - Bernard Shaw. A reassessment. - Hutchinson, London, 1969,
306 pp., 45/-.

Leo Vroman
Voorgrond, achtergrond toneelstuk met film, in drie bedrijven
(De Boekvink), Querido, Amsterdam, 1969, 63 pp., f 4,90.
Deze tekst van de Holland Festival-toneelmanifestatie is - uiteraard bijna - ongewoon.
Met enige klassieke dramatische techniek heeft het geen binding, maar S. is juist
daarom al boeiend omdat hij zijn technische opbouw demonstreert tijdens het
samenzoeken van zijn plot. De twee toonaarden van toneel dat in film overgaat en
vice versa zijn reeds daarom geen echte dubbele bodem, omdat ze causaal
samenhangen. S. bouwt zijn plot op vanuit een mechanisch bewustzijn als schrijver
en dit auctoriale proces, waarin de werkelijkheid a.h.w. principieel gevormd wordt
binnen de interne weetverbeelding van de auteur, levert de externe evolutie. Zo wordt
een associatieketen automatisch beheerst, telegeleid door de niet eens verdrongen,
passief getoonde maar actief handelende reflexieimpulsen van een mens die als Ik
toevallig één is met de auteur en er zich tegelijk lichtjaren van verwijderd weet. Het
opvallende clownkarakter is dan niet veel meer dan strooisel buitenop; de angstige
levenswijsheid is de expressie van iemand die de relaties met zijn omgeving in wezen
niet corresponderend beleeft maar uitsluitend vanuit een hermetisch gesloten
wezenscentrum. De spanningen hierin zijn niet de spanningen tussen zijn en schijn
maar de altijd relevante en distinctieve gelaagdheden van het eigen ik. De
woordspelletjes daarentegen blijven te bewust constructies, wat ze niet meteen
overbodig maakt, maar als inzichten in een diepere natuur eigenlijk overbodig,
obsceen of niet. Wie dit proces tussen de ervaring van de S. en de vormen van zijn
verbeelding probeert te achterhalen, kan dat aan de hand van de scenariotekst perfect.
Gevisualiseerd wordt dit onvermijdelijk heel wat problematischer, wat S. eigenlijk
als theaterauteur veroordeelt. Dit veel minder naïeve werkstuk dan doorgaans in de
kritiek voorgesteld, blijkt dan ook sterker als onderdeel van de complexe wereld die
S. als dichter zo ontstellend consequent zoekt uit te beelden.
C. Tindemans
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Theater als Ärgernis?
Kösel-Verlag, München, 1969, 78 pp., DM. 6,80.
Op een bijeenkomst van de Katholische Akademie in Bayern werd de titel van deze
publikatie als centraal thema behandeld en drie referaten werden gebundeld. De
literairtheoreticus F. Kienecker (‘Theater - Tribunal der Zeit’) beaamt niet alleen de
vraag maar gooit ze ook op als fundamentele opdracht. De filosoof M. Züfle (‘Das
Theater: ein weltlicher Ort theoretischer Reflexion über sein Ärgernis’) zorgt voor
subtiele differentiëring, wel iets te sterk afglijdend naar het historische reliëf maar
ondertussen toch kordaat de uitdaging omschrijvend als een ontologische
vanzelfsprekendheid. P. Zadek, de ook buiten de Bondsrepubliek bekende regisseur,
verstrikt zich in persoonlijke ervaring (‘Freiheit auf der Bühne’) en ontgoochelt sterk,
omdat hij geen enkele wezenlijke stelling aandraagt vanuit de dagpraktijk noch vanuit
de theoretische fundering.
C. Tindemans

Richard Blank
Sprache und Dramaturgie
(Humanistische Bibliothek), Fink, München, 1969, 235 pp., DM. 32,-.
Aan de hand van drie chronologisch, thematisch, dramaturgisch en theatertechnisch
volkomen uit elkaar liggende teksten (het Kassandrafragment in Aeschylos'
Agamemnon, het Latijnse Paasspel van Klosterneuburg, 1204, en N. Machiavelli's
La Mandragola, 1518, een sleutelstuk voor het renaissance- dus nieuwtijdse drama)
tracht S.

Streven. Jaargang 23

335
de noodzakelijke relatie tussen de taalmethodiek en de dramaturgische structuur te
bewijzen. Toch is dit maar een technisch aanloopargument; wat S. werkelijk wil
demonstreren is, dat het dramatische taalgebruik in twee grote systemen uiteenvalt,
door hem genoemd (op basis van een theorie van Ernesto Grassi): de semantische
taal en de rationele taal, en dat deze twee taalnormen staan voor twee dramaturgische
realiteiten. De semantische dramaturgie gaat uit van een gesloten principe, waarvoor
de personages organen zijn die zich in beelden uitdrukken welke bevestiging zijn
van het principe, geen argument voor de bewijsvoering ervan. De interactie van de
figuren is dan ook onbelangrijk; de taferelen staan als blokjes naast elkaar, impliceren
geen voorwaarden tot het mogelijk maken van een volgend tafereel. De
psychologische constructie blijft bijgevolg uit. De rationele dramaturgie steunt op
drie polen: voorwaarde, weerstand en conclusie, zoekt naar logische verhoudingen
tussen deze drie en produceert nieuwsgierigheid naar verloop en afloop. Om een
eventueel bezwaar op te vangen dat de semantische dramaturgie slechts mogelijk is
indien religieus gefundeerd, analyseert S. het Duitse expressionistische theater (sterk
steunend op regieconcepten) in de persoon van G. Kaiser en hij bewijst inderdaad
de niet alleen formele maar ook principiële overeenkomst, een bewijsvoering die te
kort uitvalt om alle misverstanden op te ruimen maar tevens te sluitend om te worden
genegeerd. Het kan niet anders of uit deze bevindingen moet een reïnterpretatie van
de totale dramaturgische evolutie volgen.
C. Tindemans

Eckehard Catholy
Das deutsche Lustspiel
Vom Mittelalter bis zum Ende der Barockzeit
(Sprache und Literatur), Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 220 pp., DM.
14,80.
Het is S. te doen om een geschiedenis van de structurele evolutie van het ‘Lustspiel’:
een genretypologie die slechts die stukken en auteurs behandelt die constructief iets
bijgedragen hebben tot de ontwikkeling. Wat in een historische synthese doorgaans
thuishoort, blijft hier bijgevolg consequent uit; wat in een overzichtsgeschiedenis
doorgaans verzandt in de vele gegevens, komt hier naar boven om de
complexconstituerende waarde. S. verdeelt deze denkwijze in twee chronologische
delen: vóór en na 1600. Vóór 1600 concentreert hij zich op het Fastnachtspiel (waarop
S. trouwens promoveerde en dat hij als geen ander beheerst); na 1600 komt de
buitenlandse invloed (Engelse en Italiaanse reistroepen, Latijnse komedie en
Commedia dell'artescenarii) opzetten. S. constateert bij A. Gryphius en C. Weise
uiteenlopende ontwikkelingen, elk met een eigen model onderweg naar een nieuwe
komische vorm, en hij sluit af met C. Reuter die, met zijn studentenkomedies, een
conglomeraat van barokgegevens combineert met de overgang naar de
maatschappijkritische Aufklärungskomedie. Concluderend stelt S. de suprematie
van de open vorm vast die evoluerend tendeert naar strengere schematisering, een
sluiting van de vorm, een verheviging van de illusioneringsaspecten, bijgevolg een
grotere passiviteit van de toeschouwer. In een beloofde 2e deel zullen juist die
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spanningen die binnen het genre op een anorganische manier ontstaan, omstandig
worden nagegaan. S.'s nadruk op de tijdoverspannende kenmerken die de typiek
uitmaken, alsook op de cultuur-, sociaal- en theaterhistorische feiten die de
grondvormen moduleren, contrasteert gelukkig met vroegere te eng-esthetisch of
stilistisch redenerende analyses.
C. Tindemans

Nicola Mangini
Goldoni
(Théâtre de tous les temps), Seghers, Paris, 1969, 191 pp., FF. 9,50.
De bedoeling van deze reeks blijft vlotvulgariserend, maar dit frisse exemplaar springt
uit de band door een merkwaardigdiepere karakteristiek van Goldoni, zowel
biografisch als historisch-dramaturgisch. S., directeur van het Goldoni-archief te
Venetië, wijdt een apart hoofdstuk aan de aard en het effect van Goldoni's hervorming
van het komische drama, zijn invloed op de ontwikkeling van het muzikale libretto,
zijn standpunt bij het opstellen der befaamde ‘Mémoires’. S. weet op eminente manier
duidelijk te maken dat deze wijzigingen in de techniek van het blijspel in eerste
instantie een fase van maatschappelijk-geëvolueerd bewustzijn en een adhesie van
de nieuwe burgerlijke ideologie uitmaken en dat slechts van deze basis uit alle vormen inhoudsvernieuwingen kunnen worden begrepen en verklaard.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 23

336

F.P. Wilson
The English Drama. 1485-1585
edited with a Bibliography by G.K. Hunter (The Oxford History of English
Literature. IV. Part I), Clarendon Press, Oxford, 1969, 244 pp., 27/6.
Glynne Wickham
Shakespeare's Dramatic Heritage Collected Studies in Mediaeval, Tudor
and Shakespearean Drama
Routledge & Kegan Paul, London, 1969, 277 pp., 45/-.
Prof. Wilsons studie over het drama in een onstabiele periode als voorspel tot
Shakespeares tijd vult de bekende lacune. Het is een uitzonderlijk nuchter overzicht
met vele classificaties en indelingen, opsommingen en registers waarin blijkbaar
geen enkel aspect ontbreekt en dat bijgevolg 'n instrumentarium uitmaakt dat met
deze intensiteit nog niet bestond. Uiterlijk heeft S. de chronologische opeenvolging
gerespecteerd, innerlijk raakt hij alle punten methodisch aan die de aandacht in deze
periode om zichzelf en om hun verwijzing naar evolutietendensen opeisen:
publieksrelaties, acteurs en managers, theaterarchitectuur en conventies, dramatische
experimenten. De nauwgezette volledigheid van deze inventaris is zo adembenemend
correct dat meteen een werk is uitgevoerd dat het een lange tijd als referentiecodex
zal uithouden. Subjectiever is uiteraard Prof. Wickhams (Bristol University) aandeel.
S., vooral bekend om zijn feilloos-grondige evolutiegeschiedenis van het Britse
theater (niet de tekst, maar de troepen, de gebouwen en de toeschouwers), bundelt
vier interessecentra: de middeleeuwse erfenis van Shakespeares drama (prachtig
aansluitend bij Wilsons catalogus), de spanningen tussen reformatie en renaissance
in het dramatische vlak, de scenische dispositie bij Marlowe en Shakespeare, en
studies over Shakespeare. De grote inspiratie komt verrassend uit S.'s ervaring met
de opvoering (in universitair studioverband) van pre-Shakespeariaanse teksten; S. is
in staat aan te tonen op welke grondige manier de Elisabethtraditie zich aansloot bij
de middeleeuwse conventie, een situatie waarin de erudiete maar eigenwijze Ben
Jonson wijzigingen zou aanbrengen. Deze collectie essays is zeer ruim van horizon
en thematiek, maar centraal gebonden zijn ze alle door het werkbegrip van een
continue Britse ontwikkeling, formeel en ethisch. Daarom kon Shakespeare verwijzen
naar de middeleeuwen, van zijn eigen tijd getuigen en tegelijk bezit van ons nu zijn.
Hiervoor de elementen netjes op een rij te hebben gezet, is de prachtige verdienste
van dit boek.
C. Tindemans

Patrick Murray
The Shakespearian Scene
Longmans, London, 1969, 182 pp., 42/-.
Wat S. onder ‘scene’ verstaat, is niet wat voor de hand ligt. Het gaat niet om de scène,
het podium met zijn uitrusting en zijn acteurs, maar om het gecompliceerde landschap
dat i.v.m. Shakespeare door de tijden heen door de commentatoren werd opgeroepen.
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Met een persoonlijke uiteenzetting over vier thema's (het begrip karakter bij
Shakespeare, zijn dramatische verbeelding, het religieuze aspect, de historische
benadering) tracht S. alle vroegere discussies niet alleen op te vangen in een
rechtvaardige samenvatting, maar ze tevens af te ronden in een persoonlijke synthese.
Het belang hiervan is reusachtig groot, aangezien niet alleen de vogelvlucht doorheen
sterk uiteenlopende standpunten (b.v. de karaktercontroverse bij Bradley of Stoll)
reeds een wezenlijke contributie uitmaakt, maar S. bovendien niet zonder meer
betweterig wil afsluiten en bescheiden overgaat, na wikken en wegen, tot een eigen
visie. Natuurlijk staan hier grote hindernissen in de weg en bepaalde literairesthetische
monumenten worden wel eens te gemakkelijk aan de kant geschoven. Maar zijn
standpunt is uitermate gezond: het theaterintrinsieke aspect dient te overwegen
tegenover alle mogelijke consideraties van theoretische aard. Shakespeare was een
man uit het theatervak en op de studeertafel alleen alle elementen rechtvaardig
analyseren blijkt onmogelijk. Het heeft, geloof ik, zin Shakespeare voor te stellen
als een workshopauteur die onmiddellijk voor de behoeften van zijn gezelschap
schreef en herhaaldelijk niet meer precies wist wat hij in het 1e bedrijf had beweerd
terwijl hij het 5e tot een maximaal theatereffect opdreef. Voor dergelijke
bespiegelingen heeft S. ongewoon veel begrip; of het hem inderdaad aan het door
hem gewenste effect helpt, een boek te schrijven dat eigenlijk alle voorgaande
Shakespearegeschriften overbodig maakt, is een te gevaarlijke vraag om ze hier
meteen definitief te beantwoorden.
C. Tindemans
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Personalia
Dr. Th. P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6,
Huizen.
Cas Goossens, geboren 1937. Licentiaat Germaanse Filologie. Sedert 1961 werkzaam
bij de BRT-nieuwsdienst, thans redactiesecretaris radionieuws. 1968 Prijs van de
Vlaamse Journalistenclub voor reportage over kwestie-Leuven. Samensteller van
‘Spiegel van België’ voor de NOS, door het Davidsfonds bekroond voor ‘de beste
informatie over Vlaamse problematiek in Nederland’. Adres: Stationsstraat 48, Heist
op den Berg.
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 mensen’. Adres: De
Lairessestraat 47, Amsterdam-Z.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23, Amstelveen.
Adrien Bauchau S.J., geboren 1918. Licentiaat in de filosofie en de theologie, doctor
in de wetenschappen, Research Fellow Harvard (1953-'54), stages in Roscoff, Port
Erin, Millport, Monte del Lago, Bujumbura. Professor biologie en zoölogie, studie
van vergelijkende endicronologie aan de Facultés Universitaires N.-D. de la Paix te
Namen. Publikaties: ‘La vie des crabes’ (1967) en talrijke wetenschappelijke en
vulgariserende artikelen. Adres: rue de Bruxelles 61, Namur.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Jacques De Visscher, geboren 1943. Leraar aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te
Gent. Studeert moraalwetenschap aan de Gentse Rijksuniversiteit. Medewerker aan
‘De Nieuwe’, ‘De Bazuin’ en ‘Kultuurleven’. Adres: Paul Frédericqstraat 64, Gent.
Frans F. Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te
Leuven. Redacteur van het literaire tijdschrift ‘Ruimten’. Producer bij de BRT, derde
programma. Adres: Plantijn en Moretuslei 40. Antwerpen.
Ed de Moor, geboren 1936. Studeerde wijsbegeerte te Nijmegen. Verbleef daarna
vier jaar in het Nabije Oosten, eerst als student Arabisch in Beiroet, daarop als
stagiaire in een Kairo's internaat. Studeerde in Lyon enige jaren theologie en Arabische
filosofie en voltooit thans zijn studie Semitische taal en letteren aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Rijnlaan 193, Utrecht.
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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Drs. Hektor de Bruyne, 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: Muttatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Geert Verschuuren S.J., geb. 1945, studeert wijsgerige biologie en antropobiologie;
is leraar biologie op het Aloysiuscollege en is tevens biologisch medewerker van
‘De Volkskrant’; artikelen in ‘Streven’ betroffen de biologische aspecten van de
menswording en het ontstaan der rassen. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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[1970, nummer 4]
[Inhoud]
Hoe nabij is de kerk?, p. 339
Naar aanleiding van een uitzending van IKOR over ‘De kerk in het midden?’ beschrijft
de auteur wat hij onderging in zijn rol van commentator.

De celibaatswet, haar strekking en haar einde, p. 342
Zonder de meeste motieven van Bunnik te delen, met name dus vasthoudend aan de
formele bevoegdheid van de kerk om de celibaatswet te stellen; aan de definitief
onhuwbaar-makende kracht van het vrijwillig aanvaarden der celibaatsplicht; aan de
meerwaarde van de evangelische onhuwbaarheid boven het christelijk huwelijk en
aan de affiniteit van deze onhuwbaarheid met het priesterschap, staat schrijfster in
beginsel niet afkerig tegenover wetswijziging. De heer Bunnik geeft een nawoord,
waarop schr. repliceert.

Onbereikbaar anarchisme, p. 357
A.L. Constandse is onlangs 70 jaar geworden. In nummer 6/7 1969 van ‘De Gids’,
een bloemlezing van zijn werk, schrijft hij over zichzelf: ‘Ik heb nooit anders willen
zijn dan een ambachtsman wiens werktuig het woord was. Geen letterkundige en
geen politicus, maar een onafhankelijke (vaak individualistische) commentator, voor
wie omgeving en buitenwereld stof leverden tot overpeinzing, en vooral: reageren.
Soms opstandig, vaak in vrijheid analyserend, en gewoonlijk afkerig van
dienstbaarheid’. Dertig jaar geleden schreef hij al over dingen die nu pas echt actueel
zijn. Frans Boenders had een gesprek met hem.

De Franse militaire doctrine in Westeuropese context, p. 366
Wat is de Franse ‘force de frappe’ in het Europese defensiesysteem waard? Het is
een vraag die alle Westeuropeanen aangaat, kwestie van keihard eigenbelang. Het
verdwijnen van De Gaulle is nog geen garantie voor een verandering van de Franse
militaire doctrine. En ook het programma van de nieuwe stafchef Fourquet is dat
niet, meent de auteur. Hij neemt het kritisch onder de loep.
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Godsdienst in een ontworteld continent, p. 376
Europa denkt over wat in Zuid-Amerika leeft. Men doet daar ‘zo maar aan’. Daardoor
is de religiositeit er niet in geslaagd een ideologisch tegenwicht op te bouwen tegen
de risico's van onze beschaving. En wel omdat het over een continent gaat zonder
een eigen verleden.

Gesprek met Jean Dewasne, p. 384
‘Het kunstwerk is in de eerste plaats een middel om mensen samen te brengen, niet
meer, zoals vroeger misschien, iets waarin de schilder zijn complexen, abcessen of
heimelijke ziekten uitstort. Een schilderij is een constructie opgebouwd uit alles wat
de kunstenaar aan blijvends, gezonds, opwindends in zich heeft’. Dit staat te lezen
in een manifest van de Parijse schilder Jean Dewasne uit 1949. Het tekent heel goed
zijn eigen werk.

Verhoging van het intelligentiepeil, p. 392
Er zijn geleerden die zich zorgen maken over de steeds toenemende behoefte aan
hoogbegaafde mensen. De verhouding der geboorten werkt niet mee om aan die nood
tegemoet te komen. De auteur laat verschillende facetten van dit probleem zien,
waarbij opvalt dat de kwestie geheel op zich beschouwd wordt en niet in grotere
samenhang.

De ene menswetenschap II, p. 402
In deze tweede bijdrage worden de belangrijkste krachten en centra besproken die
de ontwikkeling van de moderne maatschappij stuwen: bevolkingsgroei, economische
groei, intelligentsia en evolutie.
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Hoe nabij is de kerk?
Editoriaal
De omroepen in Nederland van confessionelen huize onderhouden ook nog een
R.K.K. en een I.K.O.R.. Deze laatste behartigt voornamelijk godsdienstige
uitzendingen van de protestantse kerken. Op zondag is er over de radio 2½ uur
zendtijd, die enkele weken geleden geheel gereserveerd werd voor de vraag: De kerk
in het midden?
's Ochtends was er vanuit de Buurkerk in Utrecht een dienst met predikatie over
het genoemde thema. Daarna informatie over moderne vormen van kerkelijke ruimtes,
die o.m. in Groningen, Zoetermeer, Dronten en de Bijlmermeer ambiance worden
van sociaal-culturele centra. Voorts stemmen van luisteraars: enerzijds praktische
suggesties, anderzijds scherpe vragen over de kerkelijke gemeenschap, die verder
zou moeten reiken dan een gebouw. 's Avonds een half uur evaluatie.
Eerst mogen enkele stemmen volgen:
Ds. Van der Werf, de predikant: ‘de kerk staat in het midden voor zover zij de
mensenzoon volgt. Lofzang jegens hem, bezinning ook op zijn levenshouding, en
diakonaat aan de naaste, dienen vanuit een afgebakende ruimte vorm te krijgen’.
Commentaar van Jules de Corte: dan moet je tegenover een napalmfabriek gaan
zitten. Van een mevrouw uit Amsterdam: komt U eigenlijk wel nader tot ons en los
van Uw eigen inlegpuzzel, de Bijbel? Van de Hengel van Sjaloom: 2/3 is arm, 1/3
is rijk en schuldig aan de armoe - is heel dat praten over kerken wel relevant? Kees
Jan Snijders, aangekondigd als oproerkraaier: zijn we met die dienstencentra niet
opnieuw bezig het impe-
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rialisme van de dienstbaarheid te versterken? Luisteraar uit Den Bosch: leefde de
mensenzoon niet tussen de mensen? Kan die kerk niet gewoon iets zijn waar je een
kopje koffie drinkt? Jawel, zegt Hamelink van het I.K.O.R., maar dan zo mogelijk
met rietsuiker.
Er is natuurlijk nog veel meer gezegd. Aangezien mij door het I.K.O.R. gevraagd
was vanuit de huiskamer wat notities te maken, voeg ik nu enkele reacties in die op
mijn blocnote verschenen:
‘De preek is te richtinggevend. Beter lijkt het mij een thema als: bij de Vader zijn
vele woontenten. Of in drie dagen breek ik de tempel af - en bouw haar weer op.
Overigens, de bijbel als levensverhaal van de vindingrijke, de eenzaamheid niet
schuwende, in parabelen sprekende timmerman lijkt zoek. Het is alsof over alles een
waas hangt van commissie-rook’. Ik noteerde tot slot: ‘Alle kerken een half jaar
dicht, alle uitzendingen en publikaties weg, laten we Gods dienaren gewoon een baan
laten nemen en dan maar zien of we Emmaus bereiken. Bovenal de confessionele
partijen weg, zolang KVP-voorzitter Van der Stee bij het aanroepen van de H. Geest
naar zijn zakdoek zoekt of zijn sleutelbos vasthoudt’.
Die reactie is - mede op eigen verzoek - niet uitgezonden, omdat je er geen enkel
stukje oerwoud mee kunt openkappen. Interessant is alleen hoe je tot zo'n verzuchting
komt. Is het een uiting van vermoeidheid met de kerken, en met wat er omheenhangt?
Betekent het dat de crisis die wij meemaken dieper zit en vertakter is dan we denken?
Is het wel mogelijk, en bijbels gezien nuttig, dat die kerk nabij is? Of is het inhaerent
aan gelovig-zijn, dat de kruistocht inhoudt verdwazing, ontmoediging en
hopeloosheid? Meer dan de deskundigen van het P.I.N.K., het Concilie, de I.K.O.R.,
en wie dan ook duidelijk kan zijn? Is heel die deceptie, over structuren, goede
bedoelingen, nieuwe opzetten en actie-groepen, niet een noodzakelijke voorwaarde
om te komen op de plaats waar het koud is, en eenzaam, en onbeschut? Zodat het
gebed uit de mens geperst wordt? En hij vrij wordt voor de niet langer door objectieve
instanties of activistische groepen te stigmatiseren route: zichzelf in veelvoud.
Misschien is wat wij meemaken voorspel en eerste exercitie. Er wacht meer, zoals
de psalm voorspelt. Teveel wellicht voor de mensen die niet
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van nature besluiten om te gaan geloven, te verwachten en liefdevol uit te zien naar
iets van gemeenschap. Eerst als het gemis doorbreekt omtrent wat ontbreekt, kan de
weg er naartoe zich openbaren. Op de kouwe plaats in een lege kathedraal, achter
de verlaten hekken rond de 19e eeuwse spitskerk of temidden van het opgewekte
leven van de buitenwijkse kerkcentra kan - ondanks dat alles - toch weer opnieuw
beginnen wat ten einde toe geleefd moet worden. En overal elders.
Na de I.K.O.R.-uitzending opende Herman Emmink zijn séance muzikale huppelepup
met de boutade: ‘Vraagt de ene eerwaarde de andere een tientje. Zal het je zondag
terugbetalen’. Op de andere lijn werd Hermans' sprekerd op verzoek geleverd. Toen
zaten we weer een beetje in het gareel. Desondanks blijft de kerk op maandag een
hard gelach. En dat geeft blijvend te denken.
Theo P.M. de Jong
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De celibaatswet, haar strekking en haar einde
E. M. Vos de Wael-Smulders
‘L'homme passe infiniment l'homme’. (Pascal)
Of de celibaatswet aan het begin van haar einde toe is, weet ik niet. De actuele crisis
roept bij mij de vraag op naar de mogelijkheid van een experiment, door de paus
toegestaan middels delegatie aan de plaatselijke hiërarchie. Binnen afzienbare tijd
zou dit heel misschien haalbaar kunnen zijn, definitieve afschaffing niet. De huidige
spanningen, die het Nederlands katholicisme zo introvert maken, lijken wel te dringen
naar een spoedige ingreep en ik zou liefst zien, dat deze geen breuk forceerde, maar
een beroep deed op de loyaliteit van alle groeperingen. Werkelijke tegenstellingen
kunnen niet gedekt worden door de vlag der pluriformiteit, maar zolang wij aan alle
kanten nog middelpuntzoekende tendensen zien naar de Ene Christus, is ook de
gedachte aan een schisma, dat Zijn lichaam zou verscheuren, absurd.
In het kader der binnenkerkelijke dialoog ga ik gaarne in op het ontwapenend
eerlijke boek van R. Bunnik, Gehuwde en ongehuwde priesters, een pleidooi voor
vrijheid en wetswijziging. Deze auteur, die een oorspronkelijke gedachtengang
exponeert op een wijze welke aan de kritiek een faire kans biedt, heeft recht op
meerdere weerwoorden. Het mijne slaat slechts op enkele punten van zijn betoog.
Eerst moet mij van het hart, dat de argumentatie mij iets te overvloedig voorkomt
en daardoor zwakker dan nodig is. Het lijstje van ‘kerkelijke vergissingen’ op p. 152
e.v. zal bijvoorbeeld weinig indruk maken op een*

*

Het hier volgende artikel is een reactie op Gehuwde en Ongehuwde Priesters, geschreven
door Ruud J. Bunnik en in mei 1969 verschenen bij Romen en Zonen te Roermond. Met als
ondertitel ‘Een pleidooi voor vrijheid en wetswijziging’ wil dit boek zo gefundeerd mogelijk
aantonen waarom de huidige celibaatsverplichting voor priesters niet langer gehandhaafd
kan worden. Na een inleidend hoofdstuk dat fenomenologisch en theologisch het menselijk
en christelijk celibaat als zodanig behandelt, volgen besprekingen van de bijbelse,
kerkhistorische, dogmatische en pastoraal-praktische argumenten vóór en tegen de wet;
uiteraard wordt ook veel aandacht besteedt aan het priesterdecreet van Vaticanum II en aan
de encycliek Sacerdotalis Caelibatus van 1967. Het boek is uitdrukkelijk niet bedoeld als
een aanval op of een twijfel aan de zin van een ongehuwd priesterschap, doch verzet zich
alleen tegen een verplicht celibaat, dus tegen een celibaatswét. De auteur zelf plaatst in een
nawoord (p. 350) enkele notities.

Streven. Jaargang 23

343
enigszins ontwikkelde opponent. Deze weet wel raad met Gallileï, kan vertellen dat
ten tijde van het renteverbod het begrip geld een andere inhoud had dan nu, en heeft
in het huwelijk geen moeite met de klassieke rangorde van doeleinden, welke immers
berust op een theologische visie, voor de praktijk helaas onjuist geïnterpreteerd en
bijgevolg door velen als onleefbaar verworpen. Dit licht ik even toe: In Gods totale
heilsplan gaat de toekomstgerichtheid van het huwelijk, gestalte vindend in procreatio
en educatio, boven het tweemenselijk liefdesgebeuren op zich, dat hooguit zeventig
jaren duurt. Hier wordt echter onderscheiden wat idealiter niet te scheiden is, want
de ideale eenheidsbeleving van man en vrouw tot in het bezielde lichaam is uiteraard
vruchtbaar. Ook het kinderloze paar komt van daaruit tot de ‘educatio’, d.i. het weg
voeren van een nieuw geslacht uit het heden naar een betere toekomst, waarin het
zelf weer vruchtbaar zal zijn.
Een ander voorbeeld van te veel argumentatie vormt de suggestie, dat een gehuwde
Paus de gelovigen zou ‘sparen’ voor een uitspraak als in Humanae Vitae, hetgeen
afstuit op de ervaring in Nederland, waar de encycliek juist vele celibataire
tegenstanders telt en gehuwde voorstanders, waaronder artsen, die zowel beroepshalve
als privé kunnen bogen op tientallen jaren ervaring.
Terugkerend tot het titelonderwerp begin ik bij de laatste bladzijde van Bunnik's
boek: ‘Wanneer mijn kerk de pretentie opgeeft hierover een gebod van de Heer te
hebben - want dat betekent de huidige wet toch - is al voldoende bereikt: namelijk
de open en vrije situatie waarin de theoretische en praktische argumenten én voor
de gehuwde én voor de ongehuwde ambtsdrager hun werkelijke waarde kunnen
tonen, en waarin de Geest des Heren, die onder ons werkt, kan laten zien wat hij met
ons, met onze kerk en ons ambt voorheeft’.
Hierop zeg ik: de Kerk heeft nooit gepretendeerd een gebod van de Heer te hebben
dat rechtstreeks voert tot een celibaatswet, maar zelf de wet gegeven vanuit haar
pastorale opdracht: ‘Weid mijne lammeren; hoed mijne schapen’ (Joh. 21, 15 e.v.).
Priesterlijk ambt en celibaat horen dus niet per se bijeen; theologen hebben echter
een innerlijke verwantschap gezien en gesteld, dat het ambt welliswaar niet dwingt,
maar krachtens eigen wezen dringend nodigt tot onhuwbaarheid ter wille van het
Rijk Gods. Dit is de z.g. affiniteitstheorie, thans door velen verlaten of beschouwd
als een wankele hypothese. De herhaalde terugval in de loop der eeuwen van priesters
op de vertrouwde man-vrouw-binding, misschien te beginnen bij I Kor. 9, 5 en
voortdurend tot in onze dagen, schijnt inderdaad de theorie te weerspreken, maar
een ander verschijnsel lijkt haar te bevestigen. Het mag waar zijn, dat velen die zich
niet
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geroepen voelen tot het celibaat, toch het kerkelijk ambt ambiëren, maar het
tegenovergestelde doet zich, afgezien van bepaalde reguliere gemeenschappen, onder
mannen uiterst zelden voor. Van een man die om het rijk der Hemelen vrijwillig de
ongehuwde staat kiest, verwacht men niet anders dan dat hij priester wordt of
kloosterling of beide; het verschijnsel van de vrijgezel doet niet spoedig denken aan
een religieuze motivering voor het niet-trouwen. Met andere woorden: wat zich
voordoet als priesterroeping, vertoont niet, of niet meer, vanzelfsprekend neiging
zich te binden met een niet willen huwen, maar het niet willen huwen om Christus
vertoont nog steeds sterk de neiging zich te verbinden met de wens om priester te
worden en dit laatste is toch affiniteit.
Kan trouwens niet het actuele probleem van een andere zijde worden aangevat?
In plaats van de vraag, waarom zo vele priesterstudenten de celibaatsplicht niet meer
wensen te aanvaarden, kan men evengoed de vraag stellen, waarom zo velen, die het
huwelijk niet definitief uit hun levensproject wensen te schrappen, toch priester
willen worden. Is aan de leek een kerkelijk minderwaardigheidscomplex opgedrongen
en ligt daar de diepere oorzaak der celibaatscrisis? Wanneer immers de leek niet
slechts in theorie, maar in feite ten dienste van de Kerk alle functies zou kunnen
verrichten die niet exclusief priesterlijk zijn; wanneer daarenboven het
parttime-priesterschap geacht zou worden niet tot de toekomst te behoren maar tot
het verleden, waarin vele priesters als leraar, hoogleraar of anderszins werk hebben
gedaan dat een leek beroepshalve doet; wanneer eenmaal de leek zich bij uitstek
geroepen zou weten tot de zorg voor het binnenwereldlijke aspect van het christendom,
dan zouden minder ambtsdragers nodig zijn en een dreigend tekort niet langer een
argument vormen voor ontkoppeling.
Onhuwbaarheid om het rijk der Hemelen is specifiek christelijk; er is dus affiniteit
tussen christen-zijn en celibaat. De roep van de Heer om het leven te verliezen
teneinde het te vinden, om mens te worden juist door overstijging van het menselijke
geldt immers al Zijn volgelingen en het is juist deze paradox, die enkelen, aan wie
het gegeven is, voert tot onhuwbaarheid om Hem en het Evangelie. Uit deze
geprononceerde christenen kiest de Kerk haar pontifices. De brug tussen aarde en
hemel laat zij bij voorkeur leggen door wie hier geen anker hebben; vandaar de
celibaatswet.
Nu erkent Bunnik het formele recht van de Kerk om zekere ambtsbedieningen
voor te behouden aan ongehuwden, maar hij ontzegt haar de bevoegdheid aan de
wijdeling een levenslange celibaatsgelofte op te leggen met de sanctie, dat ook na
nederlegging van het ambt een geldig huwelijk is uitgesloten tenzij met haar
dispensatie. De Kerk zou hier aan haar eigen wet een natuurrechtelijk gevolg
verbinden, wat juridisch niet kan. Dit be-
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zwaar zou hout snijden, wanneer inderdaad de wet een priester onhuwbaar maakte
en niet zijn vrije wil, die hem voert tot de celibaatsgelofte, hetzij expliciet afgelegd,
hetzij impliciet in de wijding vervat. Deze vrije wil mag worden verondersteld; of
het wijs is hem te veronderstellen, lijkt een vraag. Nu kan de jurist terecht bezwaar
maken tegen een levenslange celibaatsgelofte, omdat daaraan binnen een aardse
rechtsorde geen bindende kracht mag worden toegekend. Het recht om te huwen is
immers de mens als zodanig dermate eigen dat hij er geen afstand van kan doen,
zomin als een overheid het hem kan ontnemen. De kerkelijke celibaatsgelofte echter
is slechts de toevallige vorm van een specifiek kerkelijk gebeuren, waardoor men
zichzelf maakt tot een onhuwbare, d.i. niet iemand die niet mag, maar iemand die
niet kan trouwen.
Ook een profane wetgever kan de onhuwbaarheid erkennen van de beide eerste
categorieën in Matteüs 19, 12: ‘vanaf de moederschoot’ en ‘door de mensen gemaakt’.
Men behoeft geen christen te zijn om de krankzinnige zogoed als de geslachtelijk
volkomen invalide mens te beschouwen als onhuwbaar, want tot het wezen van het
huwelijk behoort niet slechts het lichamelijk vermogen tot eenwording, maar evenzeer
de beschikking over een vrije wil. Ontbreekt een van beide, dan spreekt de wet terecht
van een nietig huwelijk.
De onhuwbaarheid der laatste categorie echter is louter evangelisch en aan de aardse
wet, het aardse rechtsgevoel onttrokken. ‘Niet allen begrijpen dit woord...’. M.i. doelt
dit woord niet op wat Bunnik het constitutieve moment noemt, nl. het besluit om
ongehuwd te blijven, evenmin op een belofte zonder meer. Zelfs de uitdrukking
‘zichzelf onhuwbaar maken’ komt ontoereikend voor, want volgens mijn
bijbelvertaling, die toch wel affiniteit zal hebben met de oorspronkelijke tekst, bezigde
Christus de voltooid tegenwoordige tijd ‘zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt’. Het
gaat dus niet om een momentele keuze, maar om een eens gestelde daad, waarvan
het gevolg voortduurt. De vergelijking met een gesloten huwelijk dringt zich op: wie
met een vrouw trouwt, wordt onhuwbaar voor alle andere vrouwen; wie met de Heer
een bijzonder verbond sluit, wordt onhuwbaar voor allen (Vgl. I Kor. 7, 4). In welke
vormen dit laatste kan gebeuren, is secundair en door de kerkelijke wetgever te
bepalen. Een van die vormen is nog steeds het vrijwillig ontvangen van de
priesterwijding; dat behoeft niet per se zo te zijn, maar is in feite zo krachtens de
wet. Door zich te laten wijden heeft de priester zichzelf onhuwbaar gemaakt. Hij zou
zich nog kunnen voegen in een formele huwelijksceremonie, maar de Kerk is
consequent met dit niet als huwelijk te erkennen, zolang Zij niet in Christus' naam
de band heeft verbroken, m.a.w. gedispenseerd. De maagdelijkheid
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om het Rijk der Hemelen is trouwens per definitie geen privé-aangelegenheid, maar
een waarde voor het gehele godsvolk.
De dispensatie is geen loze formaliteit. Dat de Kerk haar kan geven, houdt in, dat
Zij haar ook kan weigeren. In het eerste geval geeft zij volgens de woorden der
encycliek Sacerdotalis Coelibatus ‘de voorkeur aan liefde boven smart’, maar ook
in het laatste is het liefde die beslist dat de oorspronkelijke keuze meer respect verdient
dan een voorbijgaande impuls. Denken wij aan Odysseus die zich ook vrijwillig in
een toestand had gebracht van niet meer te kunnen doen wat hij nog wel zou kunnen
willen, en aan de liefdedienst van zijn metgezellen, die hem tegen zijn hevigste
smeekbeden in dwongen aan de lokstem der Sirenen voorbij te gaan en wel uit respect
voor zijn aanvankelijk uitdrukkelijke wens.
Bunnik verzet zich tegen het gunstkarakter van de dispensatie. Vanuit zijn visie
kan ik dit begrijpen. Toch schrijnt mij telkens de onder zulk een verzet liggende
gevoelstoon, die in Nederland zo gewoon is geworden, dat deze auteur, die toch niet
behoort tot de rancuneuzen, er in koelen bloede blijk van geeft. Is men dan zo
vervreemd van onze eigen kerk, dat men haar zorg niet wil aanvaarden en zich liefst
onafhankelijk opstelt om niet verplicht te zijn tot dank? Ook de opmerking (p. 145):
‘Tegenover het geheim van de individuele menselijke en christelijke vrijheid en van
de individuele verantwoordelijkheid past haar (de Kerk) slechts een eerbiedig
zwijgen’, getuigt van deze vervreemding. Is het dan niet juist aan de Kerk vóór alle
psychologen gegeven het forum internum te betreden, waar zij vermag te binden en
te absolveren, en mogen wij niet dankbaar zijn, dat Zij ons daar niet alleen laat?
Het grote struikelblok van de celibaatswet schijnt de combinatie van plicht en
vrijwilligheid. Terecht betoogt men, dat het celibaat om Christus berust op een
charisma, een van God geschonken gave, welke nimmer object kan zijn van een
kerkelijk gebod. De gave bestaat echter niet in het vatten, maar in het kunnen vatten.
In staat zijn het goede te willen is genade. De wet kan gebieden die genade te
gebruiken en het goede metterdaad te willen. In staat zijn te willen, wat slechts goed
is voor enkelen, is een bijzondere genade. Aan wie zulk een bijzondere genade bezit
kan de wet onder zekere omstandigheden gebieden deze ook te gebruiken. De Kerk
nu roept in Christus' naam (Joh. 15, 16) haar priesters uit degenen die de
onhuwbaarheid om het Rijk der Hemelen kunnen vatten en beveelt hun deze
onhuwbaarheid metterdaad te vatten. Dit is evangelisch. Het woord van Christus:
‘Wie het vatten kan, hij vatte het’ is misschien geen strikt bevel, maar een raad; het
is dan ook gericht tot allen ‘aan wie het gegeven is’, ongeacht of zij al of niet een
bijzondere functie binnen de Kerk ambiëren. Wanneer echter de Kerk prijs stelt op
onhuwbare ambtsdragers,
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mag zij van hen die Zij roept en die geacht worden zowel de ambitie tot het ambt te
bezitten als het bijzondere charisma, eisen dat zij dit laatste gebruiken.
Staande de celibaatswet is voor de priesterroeping dus primair een bijzonder appèl
van het Rijk der Hemelen, dat het subjectief mogelijk maakt om de normale
huwbaarheid als waarde achter te stellen bij de dienst aan dat Rijk in plaats van, zoals
de meeste christenen doen, de huwbaarheid zinvol op te nemen in deze dienst. De
roeping tot onhuwbaarheid zal vaak eerst bewust worden tesamen met de wens om
ook als priester het Rijk der Hemelen te dienen, waarbij de voorwaarden der Kerk
een bevestiging vindt in de eigen ‘innerlijke logica’ (Schillebeeckx). De bijzondere
band met Christus, waarin aldus uiterlijke bediening en exclusieve innerlijke
toewijding zijn samengesmolten, wordt tijdens de opleiding aan alle kanten
beschouwd, afgetast en gewogen en tenslotte met de wijding gesloten ten overstaan
van een vertegenwoordiger der officiële Kerk en zolang de Kerk niet van Christus'
wege deze feitelijk onhuwbaar makende band heeft losgemaakt, blijft het huwelijk
buitengesloten. Trouwen en ontrouw gaan niet samen.
Er is een spanning tussen dit ideaal en de huidige werkelijkheid, waarin men
blijkbaar niet meer weet hoe het eigenlijk hoort te gaan. Menigeen zal als ik zijn
gegrepen door de visie van Schillebeeckx in Het ambtscelibaat in de branding,
culminerend in zijn uitdrukking ‘existentieel niet anders kunnen’. Bij herlezing zag
ik pas het gevaar ervan. Constitutief voor de onhuwbaarmakende band met Christus
is immers niet de gemoedsgesteldheid van wie zich bindt, maar de roeping van de
Kerk en het ‘ja’ daarop. Constitutief voor het ‘alles verlaten en Christus volgen’ van
de apostelen was de roepstem van de Heer en hun reactie. Dat die reactie overwegend
blij was, enthousiast en kinderlijk spontaan, is een aantrekkelijke voorstelling, maar
wat weten we ervan? Er staat slechts geschreven, dat zij alles verlieten om Hem te
volgen, niet dat in hun hart geen pijn was, geen weemoed en geen angst. Het zelfde
hoofdstuk van Matteüs verhaalt trouwens een andere reactie op Zijn roepstem,
namelijk van de rijke jongeling, die existentieel blijkbaar anders kon.
Bij priesterwijding en kloosterlijke professies wordt de stemming van blijdschap
zogoed als bij bruiloften doorgaans verondersteld, maar wezenlijk voor het gebeuren
is niet de stemming, zomin als verliefdheid wezenlijk is voor het huwelijk. Ook
weemoed kan domineren en de onberekenende keuze kan geschieden met de rekening
voor ogen: ‘Je vais faire voeu de chasteté’, schreef een kloosterling kort voor zijn
plechtige gelofte, ‘jamais je n'ai mieux compris à quel point l'homme et la femme
peuvent se compléter pour s'élever à Dieu’.
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Ook het onhuwbaar blijven om Christus is iets anders dan juist existentieel niet
kunnen trouwen of willen dat men existentieel niet kan. Het is een eenmaal gegeven
realiteit, die evenals het huwelijk beurtelings als vrijheid en als beklemming kan
worden ervaren. Overigens noemt Bunnik terecht de vergelijking van dit celibaat
met een huwelijk riskant. Slechts de formele zijde wordt ermee belicht, niet de inhoud.
De celibaatsbeleving hoort immers te blijven uitgaan van het man- of vrouw zijn,
dat zij echter in haar gerichtheid voortdurend overstijgt. Het is een speciale vorm
van kuisheid, die als iedere andere vorm het lichaam evenmin kan missen als de
geest. Een engel kan niet kuis zijn. Hiermee vervalt de tegenstelling tussen een kerk
van mensen en van ‘onaardsen’ en wordt het antwoord op de vraag van Bunnik (p.
100) ‘Hoe verwerft de ambtsdrager het meeste prestige: door zijn anders dan anderen
zijn of door zijn gewoon medemens zijn?’ vanzelfsprekend ‘Net als iedereen: door
beide tesamen in harmonie’, wanneer wij althans prestige verstaan als reëel zedelijk
overwicht. Kennelijk meent Bunnik dit ook en niet ten onrechte acht hij bij de
ongehuwde in het algemeen dat evenwicht tussen ‘gewoon’ en ‘anders’ zijn nogal
precair. Het levensplan van de godgewijde maagd heeft dan ook in weerwil van de
geschonken gave grote kans te mislukken, wanneer de leegte, die er ontegenzeggelijk
is doordat hij geen hulpe heeft, met compensaties wordt volgestopt en niet aanvaard
als een ‘vacare Deo’.
De loochening van de meerwaarde van dit celibaat boven de levensstaat der
gehuwden berust op een misverstand. Hier te spreken van discriminatie is niet bijbels;
de een ontvangt immers meer talenten dan de ander, maar na een juist gebruik gaan
beide dezelfde glorie binnen. Het is ook niet reëel. De vraag ‘Zijn gehuwden dan
tweederangschristenen?’, hoe onelegant ook geformuleerd, verdient, letterlijk opgevat,
een bevestigend antwoord. Meestal bedoelt men echter deze vraag niet letterlijk en
wil men weten, of gehuwden soms onvolwaardige christenen zijn. Daarop is het
antwoord natuurlijk neen. Is de majoor onvolwaardig militair, omdat de kolonel een
hogere rang heeft? Is een goede sergeant niet volwaardiger militair dan een slechte
generaal? Toch blijft het verschil in rang. Een leger kan niet bestaan uit enkel
hoofdofficieren; zo kan de Kerk niet bestaan uit louter vrijgestelden.
Waarin bestaat dan het hogere van het evangelisch celibaat? Hierop zie ik maar
één antwoord: in de mate van belangeloze liefde, die deze levensstaat eist en waartoe
de capaciteit slechts aan enkelen onverdiend is gegeven. De godgewijde maagd moet
immers liefde geven aan allen zonder uitzondering en niets terugvragen aan menselijke
voldoening of wederliefde. Wat hij toch ontvangt aan menselijke liefde en vreugde,
hoort tot al het overige, dat hem wordt toegeworpen. Wie in het huwelijk het
koninkrijk Gods
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zoekt, doet dit zeker ook om liefde te geven en wel onvoorwaardelijk, maar het eisen
van wederliefde is zijn goed recht.
Uiteraard sluit de universele liefde die de priester past, de liefde tot het andere
geslacht niet uit. Een priester mag van een vrouw houden in de volle zin van het
woord en zij van hem. Het is waar dat deze liefde een tendens bevat naar wat des
huwelijks is en dat daarom moet worden weerstaan, liefst in het begin. Dat deze
tendens op de duur krachteloos zal worden, lijkt in onze tijd een gewaagde these, die
ik toch zou willen stellen. De belangeloze liefde tussen priester en vrouw zal nooit
exclusief worden, zal altijd dringen tot afstand, soms tot een breuk, maar nimmer
een litteken laten.
De sterke affiniteit tussen ambt en celibaat vormt nog geen argument tegen het
samengaan van ambt en huwelijk, maar het bezwaar van de apostel Paulus in I Kor.
7, 32-35 is reëel, hoe bewust wij thans ook de echtelijke liefde plegen te betrekken
op de Heer. De gehuwde als zodanig heeft in dienst van het Rijk der Hemelen een
eigen, lang niet lichte opgave, die de gehele persoon vraagt, niet alleen diens kennis,
kunde en routine.
Hier naderen wij wat Bunnik noemt de sprong van wenselijkheid naar wet en hier
aarzel ik. De sprong is in het verleden gemaakt tot heil van de Kerk, maar is thans
soms het moment gekomen voor een ‘reculer pour mieux sauter’? Het is niet aan mij
deze vraag te beantwoorden, maar het lijkt mij mogelijk, al was het alleen om de
energie die in feite de celibaatsproblematiek verzwelgt, terwijl andere noden wachten.
Daar de wet niet van direct goddelijke, maar van kerkelijke oorsprong is, weegt niet
alleen zwaar, hoe zij idealiter kan functioneren, maar ook hoe zij realiter functioneert.
De functie van een kerkelijke wet lijkt mij een opvoedende; hetgeen zij bepaalt, moet
allengs worden verinnerlijkt. Dit veronderstelt een zekere ontvankelijkheid voor de
bedoeling van de wetgever; waar deze ontbreekt, wordt de wet slechts ervaren als
dwang en schiet zij haar doel voorbij. Grondige wijziging of afschaffing van de wet
zou in een zeker stadium der historie dan ook misschien kunnen leiden tot opbloei,
althans kwalitatief, van het priestercelibaat.
Zonder de meeste motieven van Bunnik te delen, met name dus vasthoudende aan
de formele bevoegdheid van de Kerk om deze wet te stellen; aan de definitief
onhuwbaar-makende kracht van het vrijwillig aanvaarden der celibaatsplicht; aan de
meerwaarde van de evangelische onhuwbaarheid boven het christelijk huwelijk en
aan de affiniteit van deze onhuwbaarheid met het priesterschap, sta ik in beginsel
dus niet afkerig tegenover wetswijziging. Willen wij hierop aansturen bij de kerkelijke
overheid, dan moet een redelijk plan voorhanden zijn. In plaats van de wijding zal
een andere vorm moeten worden gevonden, waarin seculieren, die dat willen,
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zichzelf onhuwbaar kunnen maken, en iedere onhuwbare om Christus en het
Evangelie, seculier of regulier, zal als zodanig kenbaar moeten zijn, opdat niemand
hem beschouwt als toevallig nog vrijgezel. De tekenwaarde van het evangelisch
celibaat mag in deze seksbezeten tijd niet verloren gaan.
Tenslotte: om haar innerlijke strekking heb ik de celibaatswet altijd hoog gehad en
om de klaarblijkelijke wijze waarop zij is vervuld door vele priesters, die van nabij
of van verre door woord en faam mijn jeugd hebben verblijd en die juist door de
eigen afstand van een huwelijk solidair waren met alle gehuwden.
Nog een woord over hen die het ambt hebben verlaten om te trouwen. Ik zal de
laatste zijn om hier te spreken van een persoonlijke regressie, want voor ieder van
hen persoonlijk kan het huwelijk een betere weg zijn, zogoed als voor mij. In de
praktijk zijn bij de werving van priesterkandidaten vergissingen gemaakt, wellicht
op grote schaal, en de schuldvraag onttrekt zich aan ons oordeel, zo er al sprake is
van schuld.
Ruud Bunnik vond het schrijven van zijn boek een plicht; mij leek het een plicht
dit te schrijven. Het gaat ons geen van beiden om een persoonlijk gelijk, maar om
Hem, die zichzelf de Weg heeft genoemd, de Waarheid en het Leven en die ieder
christen moet zoeken te benaderen, desnoods alleen.

Nawoord
In deze nabeschouwing wil ik op de allereerste plaats vaststellen dat ik blij ben met
het artikel van mevr. Vos de Wael. Ook al ben ik - zoals hierna wel zal blijken - niet
erg onder de indruk gekomen van haar bezwaren, het doet me veel deugd dat het in
Nederland nog mogelijk blijkt dat een ‘progressief’ standpunt kritisch wordt bekeken
zonder dat de verdediger van dat standpunt meteen al van kwade trouw of ketterij
wordt verdacht c.q. beschuldigd; we dreigen in de Nederlandse kerk te vergeten dat
er een levensgroot verschil is tussen vergissing en kwade trouw. Ik voel me in het
artikel van mijn opponente au sérieux genomen, en wil ook haar au sérieux nemen;
we zullen er beiden rijker van worden.
Uiteraard kan wat hier volgt geen volledige reactie zijn op de kritiek en de
beschouwingen van mevr. Vos de Wael; daarvoor ontbreekt de ruimte en bovendien
kan ik in enkele gevallen de kern van een objectie niet precies in het vizier krijgen.
Toch meen ik dat de belangrijkste punten wel aan bod komen.
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Mijn boek is inderdaad een opeenstapeling van argumenten. De reden daarvan is
doodeenvoudig dat er nu eenmaal zo ongelooflijk veel tegen de celibaatswet pleit
en dat ik mijn ‘tegenstanders’ een zo zwaar mogelijke kluif wil voorleggen. Dat niet
alle argumenten even sterk zijn is natuurlijk duidelijk; maar ik geloof niet dat hier
het spreekwoord opgaat dat de zwakste schakel de ketting breekt; liever denk ik aan
een kabel waar hier en daar misschien wel een los draadje bijhangt, maar waarvan
de kerndraad - in casu het pleidooi voor vrijheid - alle rukwinden kan doorstaan. Ik
ben van plan pas te zwichten als werkelijk de overgrote meerderheid van mijn
argumenten, en met name het kern-argument, duidelijk is weerlegd. Een serieuze
criticus zal er, naar ik hoop, nooit toe overgaan één argument van zijn tegenstander
te weerleggen en dan suggereren dat de rest navenant is. (Dit laatste is slechts een
methodologische opmerking, en geen verwijt aan mijn opponente).
Wat mijn lijstje van ‘kerkelijke vergissingen’ op p. 152-153 betreft: ik wilde er
alleen de stelling mee ontzenuwen die zo vaak - en ten aanzien van de celibaatswet
bijvoorbeeld in n. 41 van de encycliek - gebruikt wordt: het is onredelijk aan te nemen
dat de kerk zich vergist heeft. Ik vind een dergelijke stelling niet alleen insinuerend
- wie veranderingen bepleit wordt enigszins verdacht van een zwak geloof - maar
ook in het onderhavige geval niet terzake doende; immers, zelfs al zou de celibaatswet
tot nu toe de kerk tot groot heil zijn geweest, dan nog mag ik vragen of die wet voor
de toekomst niet beter kan verdwijnen.
Ik stel dit met enige nadruk, omdat mijn opponente valt over de slotparagraaf van
mijn boek, waarin ik stel dat de kerk pretendeert ten aanzien van het celibaat over
een gebod van de Heer te beschikken. Ik houd die beschuldiging vol. Niet natuurlijk
in de zin dat er ooit verwezen zou zijn naar een uitdrukkelijke schrifttekst, maar wel
in de zin dat - om een voorbeeld te noemen - de celibaatsencycliek probeert de wet
te verdedigen met een overdaad aan uit hun verband gerukte schriftteksten, met het
verwijt dat tegenstanders van de wet de orthodoxie in gevaar brengen (n. 43), en met
de insinuatie dat priesters die een huwelijk sloten moreel vervallen zijn en hun
zaligheid op het spel zetten (n. 83 en 86); hier wordt een poging gedaan een kerkelijke
wet met goddelijk gezag te onderbouwen, en dat noem ik pretentieus.
Met betrekking tot drie vraagstukken die in eerste instantie op het gebied van de
theologie liggen maar die tegelijkertijd zeer sterke repercussies hebben op de praktijk,
moet ik constateren dat mijn opponente te weinig en te weinig indrukwekkend
materiaal aanvoert om me de in het boek ingenomen posities te doen herzien. Het
betreft de zogenaamde affiniteit tussen
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ambt en celibaat, de zogenaamde meerwaarde-theorie die de maagdelijkheid objectief
hoger acht dan het huwelijk, en de visie op het eventueel blijvend karakter van het
‘ongehuwd-zijn omwille van het rijk der hemelen’. Over al deze drie punten wil ik
enkele korte opmerkingen maken.
Het affiniteitsargument, dat wil zeggen de stelling dat er in het kerkelijk ambt als
zodanig een werkelijke vraag ligt naar het ongehuwd-blijven, is een a-bijbels
theologoumenon van vrij recente datum, uitgevonden en naar voren gebracht toen
men zich begon te realiseren dat men echt niet meer kon teruggrijpen op de twee
motieven waar de celibaatswet in feite vanuit werd opgebouwd: de disciplinaire
manipuleerbaarheid van de clergé en het manicheïstische kuisheidscomplex dat met
spijt in het hart moest tolereren dat leken zich aan de seks verslingerden, maar daarom
des te hardnekkiger de dienaren van het altaar probeerde vast te kluisteren in een
seksloos isolement. Paulus' boze uitval in I Kor. 9, 5 staat inderdaad aan het begin
van een ononderbroken lijn van argumenten tegen de affiniteitstheorie. De poging
van mijn opponente om een soort omgekeerde affiniteitstheorie op te bouwen - dus
dat het religieuze ongehuwd-blijven nog steeds de neiging vertoont zich te verbinden
met de wens priester te worden - lijkt me vooralsnog niet geslaagd; ik ken zelf geen
enkel geval waarin het proces zo verloopt, en zou dus echt wel wat bewijsmateriaal
willen hebben; en dan zou ik nog willen vragen of dergelijke gevallen niet eerder
sociologisch en psychologisch dan theologisch geduid moeten worden, namelijk
doordat de ongehuwde, als zijnde de uitzondering op de regel, nu eenmaal als een
wat vreemde vogel door onze menselijke samenleving rondfladdert en vanzelfsprekend
graag binding en onderdak zoekt in de kloosterlijke of klerikale gemeenschap. Dat
bij het verzet tegen de celibaatswet een soort laïcaal minderwaardigheidscomplex
meespeelt lijkt me een zeer plausibele hypothese; uit de kerkgeschiedenis blijkt
immers dat klerikalisering van de kerk en celibaatsbevordering hand in hand gingen,
en daarom wil ik het verzet tegen de wet gerust óók interpreteren als een onderdeel
van de huidige ‘rehabilitatie van de leek’. Bij dit alles mag ik er nog op wijzen dat
ik in mijn boek uitdrukkelijk heb gesteld dat ik in individuele gevallen zeer zeker
accepteer dat iemand een intense samenhang ervaart van zijn ambt en zijn celibaat;
het boek heet niet voor niets ‘Gehuwde en Ongehuwde Priesters’!
De hele discussie over de meerwaarde-theorie heeft me altijd erg tegengestaan. Ze
gaat namelijk gewoon nergens over, omdat ‘het’ huwelijk en ‘het’ celibaat niet
bestaan. Ze is even zinloos als de vraag of een man objectief belangrijker is dan een
vrouw, of een fiets belangrijker is dan een auto. Alleen in het concrete geval
functioneert dit soort tegenstellingen: als een
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heteroseksueel man zich seksueel eenzaam voelt, interesseert het hem niet dat de
hele stad vol loopt met mannen, en als ik vlug ergens heen moet dénk ik er niet eens
aan dat er fietsen bestaan. Ook deze meerwaardetheorie is een theologoumenon, een
ideologie in de slechte zin van het woord, en eveneens met een kwalijk manicheïstisch
verleden: in I Tim. 4, 1-4 wordt er al tegen geprotesteerd.
En hetzelfde kan, dacht ik, gezegd worden ten aanzien van het blijvend karakter
van het celibaat. Mijn antwoord zou kunnen volstaan met een vraag aan mijn
opponente: hoe verklaart u dan het bestaan van de zogenaamde tijdelijke geloften of
- nog sterker - het feit dat er überhaupt ‘gedispenseerd’ kan worden in een
celibaatsgelofte? Het is blijkbaar in de kerk mogelijk dat iemand zich tijdelijk
onhuwbaar maakt; en mijn geloof in de kerk gaat niet zover dat ik aanneem dat zij
iemand die zichzelf (!) onhuwbaar gemaakt heeft omwille van het rijk der hemelen
als een Lazarus uit het graf van de seksuele dood tevoorschijn kan roepen; laten we
toch het ‘existentieel niet anders meer kunnen’ - de in veel opzichten geslaagde
omschrijving van Schillebeeckx - niet verbiologiseren en de roeping door Christus
niet door een onvoorzichtige vermenging van beeld en werkelijkheid verlagen tot
een soort castratie-operatie. Ik verzet me inderdaad tegen het ‘gunstkarakter’ van de
celibaatsdispensatie niet alleen met theologische argumenten maar ook gevoelsmatig,
omdat ik me door het kerk-instituut in mijn menselijke vrijheid aangetast voel. Het
- even gevoelsmatige! - verwijt dat ik de ‘moederlijke zorg’ van de kerk niet wil
aanvaarden, kan dat niet verhelpen: voor ouders die zich als dwingelanden gedragen
blijft de poort naar mijn ‘forum internum’ stevig dicht. (Een technisch addendum:
een bekwaam classicus verzekert me dat Mt. 19, 12 ‘zichzelf onhuwbaar hebben
gemaakt’ op basis van de griekse grondtekst niet inhoudt dat het gevolg per se
voortduurt).
Het artikel van mevr. Vos de Wael heeft me er eens temeer van overtuigd dat het
hele celibaatsprobleem in laatste instantie geen probleem is van ambt of celibaat,
maar van kerkgezag en kerkstructuur. Symptomatisch daarvoor vind ik dat ze reeds
aan het begin van haar artikel spreekt over een voor haar aanvaardbaar ‘door de paus
toegestaan’ experiment, en dat vrijwel overal verderop de term kerk praktisch identiek
is met hiërarchie. Zeker sinds Vaticanum II is dit niet meer houdbaar, en een eerste
consequentie daaruit is reeds getrokken toen op de recente bisschoppensynode paus
Paulus zelf enige afstand nam van zijn o.a. in Sacerdotalis Caelibatus en Humanae
Vitae gepresenteerde identificatie van kerk en paus; een verdere stap - in ons Pastoraal
Concilie reeds aarzelend gezet - zal moeten zijn de theoretische en praktische
erkenning dat het Godsvolk in

Streven. Jaargang 23

354
zijn totaliteit de dienst uitmaakt, uiteraard in gehoorzaamheid aan Christus, zijn Geest
en zijn Evangelie.
Dat celibaat en priesterschap zinvol samen kúnnen gaan, wordt hooguit door
warhoofden ontkend. De vraag is echter of er op deze wereld iemand dwingend kan
uitmaken dat het móet. Ik ontken dat, zij het geclausuleerd. Ik bestrijd dat paus,
bisschoppen, wereldkerk of plaatselijke kerk aan de wijding tot enig kerkelijk ambt
de consequentie kunnen verbinden dat de ontvanger zijn recht op een huwelijk zodanig
uit handen geeft dat hij het alleen via een dispensatie zou kunnen terugkrijgen; en ik
meen dat iemand ethisch onverantwoord handelt, wanneer hij zich aan een dergelijke
maatregel onderwerpt. Mijn restrictie betreft wat ik het celibaat als selectiebeginsel
zou willen noemen. In theorie acht ik het acceptabel dat de wereldkerk of een
plaatselijke kerk op grond van serieuze motieven bepaalde ambten alleen verleent
aan personen die ongehuwd zijn en zich bereid verklaren dat ook te blijven. Bij het
uitoefenen van dit theoretisch recht zal met name de universele kerk uiterst voorzichtig
te werk moeten gaan, omdat de concrete behoeften en daarmee ook de concrete
ambtsvormen zó kunnen verschillen dat algemene maatregelen de rechten van
plaatselijke kerken kunnen aantasten en hun welzijn belemmeren. Bovendien eist dit
selectiebeginsel dat, wanneer iemand op grond van een gesloten of te sluiten huwelijk
ontslagen wordt, dit ontslag een puur administratieve aangelegenheid is en niet het
karakter van straf of diskwalificatie draagt. Overigens betwijfel ik of het in praktijk
ooit verantwoord zal zijn van dat recht gebruik te maken. Een gemeenschap die dat
overweegt dient te bedenken dat ze daarmee het ambt onaantrekkelijk en onzeker
maakt, en dat deze selectie gauw een discriminerende indruk kan maken. Gaat ze er
toch toe over, dan komt een eventueel priestergebrek voor haar eigen rekening. Wat
ik de wet bovendien verwijten moet, is het feit dat ze kleingelovig is. Als een van
de uitgangspunten van de wet - althans momenteel, want ik vind het nergens in de
vroegere kerkgeschiedenis - inderdaad is de ‘innerlijke logica’ van een samengaan
van ambt en celibaat, dan vraag ik me af waarom men niet durft te vertrouwen dat
de individuele priester dit ook zal ontdekken en ervaren. Misschien vanwege het
verleden, waarin het aanbevelen van het celibaat niet voldoende effect sorteerde?
Vanuit een nogal slecht gecamoufleerde angst en een niet willen toegeven dat men
heel lang terug in het verleden wat al te hard van stapel was gelopen bij het met
elkaar in verband brengen van priesterschap en seksuele onthouding? G.K. van het
Reve merkte onlangs op dat twijfel het wezen is van alle fanatisme. Zou dat misschien
hier ook opgaan? Is de wet een fanatisering van de twijfel?
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Gezien wat ik hierboven stelde over het niet noodzakelijk blijvende karakter van een
celibaatsaanvaarding zal het niemand verbazen dat ik weinig voel voor de suggestie
door mijn opponente aan het eind van haar artikel gedaan om een soort aparte
bescherming te organiseren voor degenen die het celibaat positief gekozen hebben
en dus niet beschouwd zouden mogen worden als ‘toevallig nog vrijgezel’. Dat zou
suggereren dat we hen toch voor een soort regressie moeten behoeden, en dat we
menen dat een huwelijk voor hen toch eigenlijk geen ‘nóg betere weg’ kan zijn.
Persoonlijk dacht ik dat we de markt maar open moesten laten en er verder op
vertrouwen dat de Geest die iemand werkelijk tot een permanent celibaat roept, in
hem ook de benodigde ‘defensiemechanismen’ tot ontwikkeling zal laten komen.
Ruud J. Bunnik

Repliek
1. In uw boek erkende U - uiteraard tot mijn vreugde - de tekenwaarde van het
evangelisch celibaat. Maar wat kan in 's hemelsnaam van die tekenwaarde terecht
komen, wanneer de onhuwbare om het Rijk der Hemelen niet als zodanig kenbaar
is, wanneer wij straks, na de ontkoppeling, van een (jonge) ongehuwde priester
moeten denken: ‘Vandaag heeft hij geen trouwplannen, morgen misschien wel’?
Begrijpt u mij goed: ik zal dan best respect kunnen hebben voor een priester met
trouwplannen, voor een ongehuwde, maar niettemin huwbare priester; dat is de
moeilijkheid niet. Het feitelijk celibaat is voor mij echter alleen een vruchtbaar teken,
wanneer ik weet, dat het vrijwillig en voor goed is gekozen om Christus en het
evangelie en niet berust op een toevallige omstandigheid van nog niet de juiste
levenspartner te hebben gevonden of van een afwijkende seksuele gerichtheid.
2. Ik schreef toch, dat tot het wezen van het huwelijk meer behoort dan het vermogen
tot geslachtelijke eenwording; ik schreef, dat men door met één vrouw te trouwen
zich voor alle andere vrouwen onhuwbaar maakt. Daaruit moet toch blijken, dat
onhuwbaarheid heel iets anders is dan seksuele dood of castratie. Een volwassen
idioot kan seksueel springlevend zijn zogoed als een dier, maar de idioot en het dier
zijn toch onhuwbaar, immers niet in staat vrijwillig een verbond te sluiten voor het
leven. Een gehuwd man is voor andere vrouwen niet seksueel dood; hij kan overspel
plegen, maar is, staande zijn huwelijk, niet in staat nog eens te huwen.
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De evangelische onhuwbaarheid is een onhuwbaarheid ‘sui generis’. Zichzelf
onhuwbaar maken om het rijk der hemelen is heel iets anders dan zichzelf castreren.
Het laatste kan men alléén doen, het eerste niet, zomin als men in zijn eentje kan
trouwen. Voor de evangelische onhuwbaarheid is de medewerking van de Kerk
nodig, zodat ook het zichzelf wederom huwbaar maken niet mogelijk is zonder
medewerking van de Kerk.
3. de tijdelijke geloften luiden een periode van voorbereiding in op het zichzelf
definitief onhuwbaar maken;
4. De discussie over de meerwaarde van het evangelisch celibaat staat mij ook tegen,
omdat deze meerwaarde voor mij zo evident is, even evident als het feit dat Johan
Cruyf beter voetbalt dan mijn zoon. Het constateren van de meerwaarde zou inderdaad
geen zin hebben en nergens over gaan, wanneer de kwestie ‘huwelijk of celibaat’
een louter individuele aangelegenheid was; dan zou alleen de vraag spelen ‘Wat is
voor het individu het beste?’; maar het gaat om een rangorde binnen de gehele
geloofsgemeenschap: daar staan de evangelisch ongehuwden aan de top, hetgeen
niet betekent dat zij individueel heiliger zijn dan anderen. Ik heb als gehuwde vrouw
er geen enkel bezwaar tegen om mij lager te bevinden. Als de meeste gelovigen aan
de top zaten, werd de Kerk topzwaar, hetgeen mij architectonisch bedenkelijk
voorkomt.
Ik voel, dat ik vervelend word, maar het moet mij van het hart: het feit, dat velen
thans onze Moeder de H. Kerk ervaren als een dwingeland, bewijst niet, dat zij een
dwingeland IS. Het is trouwens evenzeer een feit dat vele anderen Haar niet als
dwingeland ervaren. Tot mijn verbijstering las ik in een mij toegezonden knipsel van
het Brabants Dagblad, 24 nov. '69, over een beraad in St Oedenrode, dat ‘men vooral
het kerkvolk wilde voorlichten en voorbereiden op een nieuwe kerkvisie, waarbij
een gehuwd priester geaccepteerd zou worden’. Alsof deze voorlichting en
voorbereiding niet al jaren en jaren aan de gang is! Hoelang en hoe hevig hameren
de publiciteitsmedia nu al op ontkoppeling? Dat desondanks een groot deel van het
kerkvolk nog steeds niet overtuigd is, mag wel eens te denken geven over de waarde
der argumenten. Zijn deze niet meer cerebraal dan religieus?
E. M. Vos de Wael - Smulders
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Onbereikbaar anarchisme
Een gesprek met dr. A.L. Constandse*
Frans F. Boenders
U bent 13 september zeventig geworden. Een goede aanleiding om wat te praten
over enkele van uw publikaties: 24 boeken, onnoemelijk veel artikelen en stukken in
tijdschriften en kranten, om en bij de 70 brochures. Als commentator van de actualiteit
hebben vooral drie onderwerpen u beziggehouden: atheïsme en ongodsdienstigheid,
anarchisme en revolutie, en ten derde, seksuele moraal. Vanwaar die intense
belangstelling voor drie terreinen die op het eerste gezicht niet zo heel veel verband
met elkaar hebben?
U moet u dan wel voorstellen dat mijn middelbare studieperiode viel tijdens de
oorlog, en in die oorlog was iedereen in Nederland - dat toen neutraal was - zeer
bewogen door het lot van de Belgen en door de verschrikkingen van de slagvelden
in Noord-Frankrijk. Vandaar dat de antimilitaristische mentaliteit en, ook na de
oorlog, de pacifistische idealen zeer sterk waren. Dan kwam daarbij de Russische
revolutie van 1917, eerst de tijd van Kerenski en toen de tijd van Lenin. Ook die ging
natuurlijk aan niemand voorbij. De discussies op de scholen, in de klassen, onder de
jongeren, over de idealen van die revoluties waren niet van de lucht. Toen kwam de
Duitse revolutie, die natuurlijk nog veel dichter bij was. Ik ben dus groot geworden
en ik heb een deel van mijn studies voltooid in een periode waarin het lot van Europa
zeer geschokt geworden is. Na de oorlog zijn, vooral in Nederland, het antimilitarisme
en het pacifisme jarenlang gebleven.
Wanneer u nu spreekt over de antigodsdienstige denkbeelden en de antiklerikale
opvattingen, ja, die waren misschien iets meer particulier voor mijzelf. Ik ben altijd
op catechisatie geweest bij een doopsgezinde dominee die uiterst modern was en die
allang deed aan het ontmythologiseren van de religie. In mijn eigen omgeving was
men ook tamelijk antiklerikaal en niet-formalistisch godsdienstig. Ik geloof dat er
een filosofische belangstel-

*

Dit interview werd opgenomen in verband met een radioprogramma van BRT III (Het
voorlaatste gesprek).
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ling was, hoe jong ik dan ook was, die mij er toe bracht om te gaan onderzoeken hoe
het eigenlijk met die godsdienst zat. Zeker was toen de invloed van Multatuli zeer
sterk op me.
Wat de ideeën omtrent seksuele hervorming aangaat, u moet niet vergeten, wij
hadden al in Nederland een nieuw-malthusiaanse bond die streed voor het beperken
van de geboorten, en in de socialistische beweging waren altijd de opvattingen over
hervorming van het huwelijk en van het gezin, over de emancipatie van de vrouw,
zo sterk dat ik geloof dat ik toch wel een kind van mijn tijd geweest ben, misschien
iets eerder en wat meer uitgesproken dan anderen, en wellicht heeft ook mijn karakter
daartoe meegewerkt. Al heb ik gestaan in de voorhoede, zij was toch weer een produkt
van de maatschappelijke omstandigheden.
Het hing ongetwijfeld in de lucht, maar bovendien is veel van wat u op het einde van
de jaren twintig en bij het begin van de jaren dertig heeft geschreven nu gemeengoed
geworden. Dat geldt zeker voor het gebied van de seksuele moraal en de
ongodsdienstigheid. De stellingen die u toentertijd onderschreef, kun je nu gerust
verkondigen zonder dat je daar veel last mee kunt krijgen. In die jaren was dat niet
het geval. U hebt veel strijd moeten leveren.
Ja, dat was zo. Wij vormden kleine groepen, waarvan er in Nederland vele waren:
in Noord-Holland, Friesland, Groningen, Drente, het industriegebied Twente. Die
groepen werden versterkt door bewuste arbeiders die nog de oude tijd van Domela
Nieuwenhuis haden meegemaakt. Domela Nieuwenhuis is een zeer groot opvoeder
geweest van de arbeiders, hij had m.i. veel utopische denkbeelden, hij was ook geen
echte politicus, maar hij is als eerste grote socialist in Nederland vooral een opvoeder
geweest van deze eenvoudige arbeiders. Daarbij kwam dat rond die kleine kernen
vele sympathiserenden waren. Wij waren echte revolutionaire antimilitaristen die de
staat het recht ontzegden om de mensen te mobiliseren, maar daar omheen waren er,
laten we zeggen, gematigde pacifisten die toch voldoende sympathie voor ons hadden
om een soort van bolwerk aan de rechterzijde te vormen.
Ook wat betreft de ongodsdienstigheid, dat was inderdaad radicaal, maar wij sloten
heel erg aan bij de arbeidersklasse. De strijd tegen de kerk was een sociale strijd, een
politieke emancipatie-strijd, omdat toentertijd die kerk in een zeer reactionaire positie
verkeerde. Zo had je dus weer de sympathie van degenen die om politieke redenen
de macht van de kerk wilden verminderen.
Het hele samenstel van gedachten vormde één geheel. De zich in de provincie
bevindende kleine groeperingen konden altijd rekenen op een
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behoorlijk bezoek van openbare vergaderingen, op de verkoop van brochures en
bladen. Zo was het mogelijk om voort te gaan met die propaganda.
Vandaag is het niet moeilijk om goed geïnformeerd te raken over belangrijke
toestanden die zich momenteel voordoen, maar ik vermoed dat zulks in de jaren
twintig, dertig moeilijker was. Hoe probeerde u bij te blijven en eerstehands informatie
te krijgen? Werd dat overgelaten aan privé initiatief, of was dat min of meer
georganiseerd?
Ik geloof niet dat de informatie toen zoveel moeilijker te krijgen was dan nu. D.w.z.
voor de brede lagen van de bevolking was het wel moeilijker, maar voor de kleinere
kringen van intellectuelen en degenen die speciaal zochten naar wat vooruitstrevend
was, waren de contacten met Duitsland, Frankrijk en Engeland vrij intens. Ik geloof
dat wij vrij goed op de hoogte waren van de internationale stromingen. U moet u
natuurlijk wel indenken dat onze positie ten aanzien van wat men wel eens zo
verachtelijk de massa noemt, een beetje anders was. Wij konden namelijk aan de
gewone mensen een hoop dingen brengen die ze niet kenden, wat ze nu via radio en
televisie veel meer horen. Wij hadden nog een missie te vervullen, wij konden hun
nog allerlei argumenten bijbrengen, allerlei voorbeelden en literatuur.
Uw opleiding is niet zo vlot verlopen als het voor de meeste studenten vandaag het
geval is. U kreeg een opleiding voor onderwijzer, maar u heeft niet lang in het
onderwijs gestaan, u bent heel vroeg in de journalistiek terecht gekomen. Later bent
u gaan studeren op universitair niveau.
Och, ik ben mijn hele leven werkstudent gebleven. Nadat ik die onderwijzersakte
had gehaald, ben ik een poosje werkzaam geweest bij uitgevers. Daarna heb ik me
voornamelijk geworpen in de strijd voor antimilitarisme, vrije gedachte, seksuele
hervorming. Ik voorzag ten dele in mijn onderhoud door het geven van lessen, door
te vertalen, en anderzijds door het uitgeven van brochures, bladen, boeken, en door
honoraria die in vergaderingen dan wel gegeven konden worden uit de entrees van
het publiek. Ik had voor mezelf de gedachte: kijk eens, om onafhankelijk te zijn,
moet ik een bepaalde bevoegdheid hebben, en vandaar dat ik ben gaan doorstuderen
om de akten voor leraar middelbaar onderwijs Frans en Spaans te halen. Dat is me
in de loop van de jaren gelukt. Ik heb dan voornamelijk privélessen gegeven. Pas in
1938 is er een grote kentering gekomen in mijn opvatting, d.w.z. niet in mijn filosofie,
niet in mijn ideeën, maar in mijn opvatting over de bereikbaarheid van mijn idealen.
In 1938 zag ik absoluut de oorlog naderen, ik geloofde helemaal niet aan de illusies
van München, ik begreep wel dat er geen revolutie tegen die oorlog gevoerd zou
worden.
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Ik kon ook niets meer propageren dat optimistisch was, en toen ben ik twee jaar
leraar geweest bij een schoolvereniging en heb ik me wat meer ‘gesettled’.
U sprak daarnet al van een evolutie in uw denken. Zou u ook spreken van een breuk?
U hebt toch met uw aanvankelijk anarchisme gebroken? Of is dat te sterk uitgedrukt?
Ik ben niet echt een renegaat. Het anarchisme dat ik zowat twintig jaar heb verdedigd,
het ideaal dus van een staatloze maatschappij zonder legers, met een zo groot mogelijk
persoonlijke vrijheid, heb ik nooit bestreden. Ik zou het ook niet zo willen
verloochenen, maar ik heb mijn geloof er in verloren. De hele ontwikkeling van de
internationale situatie is zodanig dat ik de middelen met zie om met enig succes
daarvoor propaganda te maken. U kunt u voorstellen: je kunt sympathie voor iets
hebben, maar je bent niet meer in staat om te zeggen: mensen, realiseer dat, omdat
je daaraan niet voldoende gelooft. Eigenlijk is dat al in '33 begonnen, maar ik ben
toen nog erg trouw gebleven aan mijn oude ideeën. De overwinning van het
nationaal-socialisme was natuurlijk een verschrikkelijke klap voor ons allemaal.
Daarna kwam de nederlaag van de Spaanse burgeroorlog en het feit dat de anarchisten
in Spanje, toen zij deelnamen aan de burgeroorlog tegen Franco, genoodzaakt waren
om een groot aantal van hun idealen daarvoor prijs te geven. In een concrete situatie
kon je dus die utopische idealen niet handhaven, omdat je moest samenwerken met
een regering, met een leger, tegen het fascisme. En dat heeft er toe geleid dat ik
gezegd heb: wanneer er oorlog komt, dan zal ik zeker staan aan de zijde van de
vijanden van Hitler. Ik kon in die concrete situatie dus niet werken met mijn idealen,
omdat ze te utopisch waren. Als u nagaat hoe het na de oorlog is geworden, dan
betreur ik heel erg die koude oorlog. Aan de conventionele bewapening hecht ik niet
veel waarde. Ik meen, zou het tot een nieuwe oorlog komen in Europa, dan is dat
niet een oorlog tussen Nederland en Polen, tussen België en Roemenië, maar een
tussen de Russen en de Amerikanen. Het zal een oorlog zijn die uitgevochten wordt
in de lucht, in de stratosfeer, met de meest vernietigende middelen die men zich
denken kan. En ik vind het ontzaglijk moeilijk om de vraag te beantwoorden, hoe
het mogelijk is om de kleine groep van mensen die over ons lot beslissen, te
onderwerpen aan de controle van het volk. Er is een zo sterke autoritaire tendens in
het westelijk en oostelijk militarisme, er is een zo geringe democratische
medezeggenschap in dit militarisme, dat ik dienaangaande wat pessimistisch ben. Ik
ben overtuigd dat de vrees verhindert dat die oorlog uitbreekt - en dat is nog een
gelukkige kant. Het is iets zo verschrikkelijks dat inderdaad ook de leiders ervoor
terugdeinzen, maar
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aan de andere kant ben ik wel zeer bevreesd voor de enorme vrijheid die deze
autoritaire leiders zich verworven hebben om over de hoofden van de volkeren heen
vitale beslissingen te nemen, die over leven en dood van volkeren gaan.
Ik geloof dat de anarchisten gelijk hadden en hebben, wanneer zij zeggen dat de
staat een gevaar is voor de cultuur en voor de civilisatie, en dat zij dat beter ingezien
hebben dan de marxisten.
Hoe staat u als politiek waarnemer tegenover de anti-autoritaire stroming bij de
linkse studenten?
Die is mij uitermate sympathiek. Het socialisme is voornamelijk ontstaan als theorie,
als filosofie in de kringen van intellectuelen en aan de universiteiten. Men heeft wel
eens gezegd dat het socialisme als theorie een bourgeois-produkt is. Wanneer nu aan
onze universiteiten de anti-autoritaire, socialistische en vrijheidslievende denkbeelden
veld winnen, dan lijkt mij dat voor de toekomst uitermate gelukkig. Het enige
probleem voor mij is dat ze natuurlijk onvoldoende sociaal-politieke macht hebben
om werkelijk een factor te kunnen zijn in de omwenteling van de maatschappelijke
verhoudingen. Daarvoor zou men ongetwijfeld de arbeiders - of de medewerkers,
zoals het tegenwoordig heet - nodig hebben. De massa komt natuurlijk altijd achteraan.
In de hele ontwikkeling van de civilisatie zijn het de kleine minderheden die gelijk
hebben op een moment dat de meerderheid dat gelijk nog niet inziet. Dat is enerzijds
een reden tot pessimisme, maar anderzijds tot optimisme, omdat er een voorhoede
is die het wél ziet en aan de massa misschien voldoende duidelijk kan maken wat er
allemaal op het spel staat.
Bestaat het gevaar niet dat die anti-autoritaire studenten, met aan het hoofd ideologen
zoals Daniel Cohn-Bendit en misschien ook Marcuse, aan de revolutionaire rol van
het proletariaat voorbij gaan? Of gelooft u niet meer in die revolutionaire kracht
van het proletariaat in een technologisch hoog-ontwikkelde ‘welvaartsstaat’?
Ik geloof niet dat de studenten eraan voorbij gaan. Zij zijn teleurgesteld - dat is
gebleken in de meidagen te Parijs - over het feit dat die arbeidersklasse, en de
werknemers in het algemeen, alleen maar hechten aan minder arbeid, meer loon,
meer sociale voorzieningen. Ik meen nochtans dat ze hun hoop gesteld hebben op
de massa, omdat het niet hun schuld is wanneer die oproep van hen niet beantwoord
wordt. Iets anders is dat ze daarom vooral hun hoop zijn gaan stellen op de verarmde
volkeren van de derde wereld: in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. U weet dat een
van de stellingen van Marcuse en zijn kring is dat het échte proletariaat niet te
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vinden is in het westen en in Noord-Amerika, maar in deze achtergebleven gebieden.
De band tussen de volkeren in deze gebieden en de studenten in het westen is innig.
Men kan vooral in Nederland een enorme belangstelling opmerken, niet alleen voor
die volkeren, maar ook voor hun revoluties. Er is dus een verplaatsing van de hoop
op omwenteling van Europa naar Latijns-Amerika, Afrika en Azië, in de verwachting
dat die omwentelingen weer tot gevolg zullen hebben dat ook het oude kapitalisme,
het oude westen niet meer in zijn gevestigde situatie zal kunnen blijven en ook
genoodzaakt zal zijn om tot een grondige herziening te komen van de
sociaal-economische verhoudingen.
Denkt u niet dat een serieuze analyse van wat momenteel aan de gang is, met name
in de economische wereld: de machtsconcentraties in de grote bedrijven, het
samensmelten van concerns en een op grote schaal publiek maken van deze toestanden
een aanzienlijke revolutionaire potentie kan losmaken bij het proletariaat?
Ja, dat hoop ik. Omdat veel te weinig de nadruk wordt gelegd op het feit dat we terug
gaan naar een feodale periode. De geweldige concentratie van de kapitalen en van
de produktiemiddelen in handen van kleine groepen maakt dat er op het ogenblik
gewoon een alliantie is tussen de leiders van het kapitalisme en de leiders van het
feodalisme, zoals bijvoorbeeld in Latijns-Amerika. Dat is een volkomen teruggang,
zelfs van de kapitalistische maatschappij, omdat deze toch allerlei liberale tendensen
heeft gehad, allerlei idealen van vrijheid. Zij is hard aan het degenereren. Er is in het
westen geen sprake van een verpaupering van de massa's, maar wel van een steeds
afhankelijker worden. De bezitsverhoudingen in Duitsland, Nederland, België, noem
maar op, zijn volkomen ondemocratisch en worden steeds meer aristocratisch. Neemt
u Nederland. Ik heb wel eens uitgerekend dat wat het privé vermogen aangaat - je
hebt natuurlijk vrij veel overheidsvermogen - 3% van de bevolking beschikt over
80% van het particuliere vermogen! Wanneer het doordringt tot de mensen dat dit
toch niet in overeenstemming is met een democratie, en wanneer die accumulatie
van macht en kapitaal in het economisch leven voortgaat, dan hebt u natuurlijk wel
een grote kans dat men overgaat tot democratisering, in die zin dat het een
socialisering wordt - hoe zou het anders kunnen zijn? Ik geloof dat de belangstelling
voor de strijd in de minder ontwikkelde landen tegelijkertijd een hefboom is voor
een herziening van de structuur van onze westerse maatschappij.
Het zou wel eens zo kunnen zijn dat het ontmaskeren van de anonimiteit die gepaard
gaat met de enorme machtsconcentratie in de bedrijven, aan
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die grondige herziening mee kan helpen. Het met name noemen en aanwijzen van
die kleine bezittersklasse kan een aanloop zijn voor een omvorming.
Ja, er zijn al allerlei publikaties. U hebt hier bijvoorbeeld de leider van de katholieke
vakbonden gehad, Mertens, die gezegd heeft: er zijn 200 mensen in Nederland die
het economisch leven leiden. In België hebt u de Société Générale nietwaar, die zo'n
geweldige macht uitoefent. Er is ook een toenemend streven om nu eens bekend te
maken welke commissariaten allemaal bekleed worden door politieke
persoonlijkheden. Ik geloof dat een ontwikkeling van het bondgenootschap tussen
politici en de hoge financiële wereld, een factor kan zijn tot bewustwording van
democraten.
Bij een man die zoveel belangstelling heeft voor politieke en sociale problemen
verwondert het mij een beetje dat hij in 1951 een doctorale dissertatie heeft gemaakt
over de Spaanse barok en Calderon de la Barca, op het eerste gezicht toch een zuiver
cultureel onderwerp.
U moet niet vergeten dat ik romaanse taal en literatuur heb gestudeerd. Natuurlijk
hoort de geschiedenis daar wat bij, maar een proefschrift in deze sectie moet wel
gaan over taal- en letterkunde. Wat ik geschreven heb, is niet bloot dat. Het gaat wel
voornamelijk over de zogenaamde comedia's van Calderon, maar het is enerzijds
een sociale studie over de verhoudingen in de Spaanse maatschappij van de
zeventiende eeuw, het is een sociaal-psychologische studie ten aanzien van de
verwrongen mentaliteit in die periode, en individueel-psychologisch ten aanzien van
die Calderon zelf. Ik heb die katholieke Calderon toch wel een beetje ontluisterd.
Tenslotte zijn de conclusies die ik in dit proefschrift getrokken heb, eigenlijk modern.
In een samenleving waarin de onderdrukking van de mens en van zijn natuur en ook
wel van zijn driftleven, zo sterk is als die was in dat toenmalige Spanje - en nog
veelal in andere cultuurpatronen ook is -, wordt de mens eenvoudigweg ongelukkig
en angstig. Ik heb gesteld dat wij zouden moeten streven naar een cultuurpatroon dat
veel meer lustaanvaardend is, dat de mens meer vrijheid geeft en hem verlost van
een groot aantal angsten die hem op het ogenblik drukken.
Ik geloof dat een van de boeken die u het liefst zijn, uw studie over Wilhelm Reich
is, Sexuologie en levensleer. U hebt dat geschreven in 1938. Nu op het ogenblik
beleven de ideeën van Reich een soort renouveau. U onderscheidt nu een ‘eerste’
en een ‘tweede’ Reich.
Reich zelf vond mijn boekje destijds heel goed als overzicht van zijn denkbeelden
in de tijd van zijn strijd tegen het fascisme. Hij is de man die geschreven heeft:
Massenpsychologie des Fascismus (Sexpol Verlag, 1933).
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Het was volkomen logisch dat wij hem ontdekten. Hij probeerde een synthese te
vinden tussen Freud, de criticus van de psyche van de mens, en Marx, de criticus
van de sociale structuur van de maatschappij. Voor ons was dat onthullend omdat
hij toen tot de conclusie kwam dat in deze samenleving de mens zo gewillig het
gezag aanvaardt en zo onderworpen is doordat hij vol angsten leeft. Die angsten
leidde hij af uit de seksuele opvoeding en moraal. Hij noemde het gezin en het
huishouden een fabriek van onderdanen. Ik geloof dat de band die hij legde tussen
enerzijds seksuele moraal, de vorm van het gezin, de positie van het huwelijk, de
verhouding van ouders tot kinderen, en anderzijds een autoritaire maatschappij, heel
juist was aangegeven. U weet dat Reich toenmaals uitgeweken was, in Oslo woonde
en doceerde - zijn uitgeverij was in Kopenhagen. Kort voor de oorlog heeft hij ook
van daar moeten uitwijken en is naar Amerika gegaan, waar hij zich voornamelijk
heeft gespecialiseerd op studies over het orgasme, over levensenergie, over de
mogelijkheid om seksuele lusten te vermeerden - dat was natuurlijk wel interessant
maar minder sociaal gebaseerd. Deze Reich is dan via Amerika, via de kringen van
Henry Miller en andere voorstanders van erotische hervorming, weer teruggekomen
naar Europa. Het merkwaardige was dat men ondertussen in Europa vergeten had
dat de vooroorlogse Reich uit een sociaal-psychologisch oogpunt, tenminste voor
mij, belangrijker was.
In het dubbelnummer 6/7 van ‘De Gids’, 1969, heeft u zelf een keuze gemaakt uit uw
publikaties. Als je dat speciale nummer leest, kom je tot de ontdekking dat een aantal
zaken waarover u heeft geschreven momenteel weer sterk in de belangstelling staan.
We hebben het al gehad over Reich, maar ook over het anarchisme wordt er op het
ogenblik druk gedebatteerd. Geeft u dat een gevoel van bevrediging en zegt u: toen
ik jong was, heb ik gestreden voor iets wat nu algemeen aanvaard is? Of overheerst
er een onbehagen omdat u niet alles heeft kunnen zeggen wat u had willen zeggen?
Nee, dat laatste niet. Ik heb veel gezegd dat schokkend werd gevonden in die tijd en
dat uiterst links werd geacht. Ik heb daar niet voor teruggedeinsd, ik geloof dat ik
alles heb gezegd wat ik op het hart had, misschien uit een soort superioriteitsgevoel,
uit een neiging om uit te dagen. Het is wel zo dat, wat de kwantiteit betreft, ik lang
niet alles tot uitdrukking heb gebracht wat er zo in me leefde, maar wat de gezindheid
en geaardheid aangaat wel. Wat mij opvalt, is het revolutionaire pathos in veel van
datgene - niet in alles, er zijn ook puur academische verhandelingen bij - wat ik voor
de oorlog heb geschreven. U moet wel begrijpen dat wij toen inderdaad nog een
zekere hoop hadden op een revolutie, vooral tegen het
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fascisme, en dat we toen toch nog wel vervuld waren van die denkbeelden van
Russische en Duitse omwentelingen. Ik zou nu niet meer in staat zijn - enfin, al na
de oorlog niet meer geweest zijn - om in die toon te schrijven.
Er is een zekere trots, ja, over het feit dat zoveel mensen nu zeggen: jij hebt vijftig
jaar geleden al aangekondigd wat nu door zo velen aanvaard wordt, maar dat is niet
een persoonlijke trots. Ik heb het niet uitgevonden. Het leefde in de tijd waarin ik
groot geworden ben en ik heb voortgebouwd op vele negentiende-eeuwse denkers,
theoretici en sociologen. Alleen, het gaat met de ontwikkeling van denkbeelden altijd
vrij langzaam. Ik ben een schakel geweest, een beetje vroege schakel in de verbreiding
van die idealen van de negentiende eeuw naar de twintigste.

Streven. Jaargang 23

366

De Franse militaire doctrine in Westeuropese context
Henry M.V. Buntinx
1
McNamara, de vroegere Amerikaanse minister van defensie, heeft eens gezegd dat
de Franse ‘force de frappe’ tegelijk waardeloos, overbodig en gevaarlijk is. Hij zei
er niet bij of die evaluatie alleen voor Amerikaanse of ook voor Westeuropese oren
bestemd was. Hoe dan ook, de kleine Westeuropese landen zijn die uitspraak gaan
opvatten als een geloofspunt waaruit zij gemoedsrust en zekerheid betreffende de
eigen zekerheid konden putten: de Amerikaanse macht, zo paait men zichzelf, is
efficiënt, nuttig en ongevaarlijk, op voorwaarde dat geen van de geallieerden stokken
in de wielen steekt.
Henry Kissinger, Nixons raadsman voor veiligheidsaangelegenheden, heeft in zijn
boek The Troubled Partnership de ongunstige gevolgen van de bemoedering van
West-Europa door de V.S. voortreffelijk geanalyseerd. Vooral op defensiegebied
maken de Westeuropese landen het zich nogal gemakkelijk zogauw de eigen inbreng
aan de orde is. De eigengereidheid van Frankrijk wordt doorgaans dik in de verf
gezet, terwijl wij hooguit mondjesmaat te horen krijgen over dat soort vrijheid ‘onder
moeders paraplu’ voorgestaan door Benelux en sommige Scandinavische landen.
Mede door McNamara's uitspraak zijn er nog maar weinigen in West-Europa die
zwaar tillen aan de Franse defensiepolitiek en haar ‘force de frappe’. Toch zijn deze
reëel en moet West-Europa er goedschiks of kwaadschiks mee leven. Ook het
verdwijnen van De Gaulle moet ons niet de illusie doen koesteren dat een andere
koers gevolgd zal worden. Het initiatief van de ‘force de frappe’ ging aanvankelijk
immers niet uit van De Gaulle, maar van de heren Mollet, Gaillard, Pflimlin c.s.,
hetgeen hen niet belette onder de Ve Republiek tot viermaal toe een motie van
wantrouwen tegen diezelfde ‘force de frappe’ met hun gezag te steunen. En ook om
technische en financiële redenen is het onmogelijk de ‘force de frappe’ af te schrijven.
Om al die redenen gaat de evolutie van de Franse defensiepolitiek alle
Westeuropeanen aan, die met Frankrijk in hetzelfde ‘Europe résiduelle’ moeten leven.
Het is geenszins een kwestie van chauvinisme of blinde bewondering, maar veeleer
van keihard eigenbelang.
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2
Voor de ‘force de frappe’ geldt sinds haar ontstaan dat zij onder autonoom Frans
bevel staat. In tegenstelling met de Britse is zelfs niet een gedeelte ervan aangeduid
om zo nodig in alliantieverband op te treden. Voor de conventionele strijdkrachten
daarentegen bestaan sinds 1967 enkele losse afspraken, enerzijds met SACEUR voor
wat het NATO-gebied betreft, anderzijds met de Duitse Bondsregering aangaande
de legering van Franse eenheden op Westduits grondgebied.
De overeenkomst met SACEUR is een afspraak tussen militaire staven en dus van
louter technische aard. Bovendien zijn die akkoorden erg vaag, zodat SACEUR zich
daarop niet kan verlaten om reeds in vredestijd efficiënte omstandigheidsplannen
voor tijden van crisis en oorlog op te stellen. De Franse staven behouden zich het
recht voor elke militaire situatie naar haar waarde te beoordelen vooraleer beslissingen
te nemen. Frankrijk acht zich voor wat de casus foederis betreft alleen gebonden
door art. 5 van het NATO-Verdrag. Maar niets in dit artikel wijst op concrete
verplichtingen noch op de aard van de bijdrage tot de beveiliging van het
NATO-gebied. Kortom, Frankrijk bevindt zich t.o.v. de NATO in dezelfde positie
waarin België zich in de jaren '36-'40 tegenover Frankrijk bevond en de NATO-leden
keuren momenteel de Franse houding af op grond van dezelfde motieven waarmee
de Fransen vóór de oorlog de neutrale Belgische politiek afkeurden.
De afspraak met Bonn over het stationeren van Franse troepen op Westduits
grondgebied is van politieke aard. Men weet dat Bonn aanvankelijk huiverig stond
tegenover het Franse voorstel om die troepen, die aan de NATO waren onttrokken,
onder autonoom Frans bevel te laten ressorteren; de Westduitsers hadden tenminste
verwacht dat die troepen onder Duits bevel zouden komen om op die manier te
verhinderen dat zij enkel van Parijs zouden afhangen. Daarom stelden de Westduitsers
een nieuwe regeling voor binnen het raam van het Bijstandsakkoord van 1963, dat
toch ook voorschrijft dat de Duitse troepen die op Frans grondgebied zijn
gestationeerd, onder Frans bevel komen. De Gaulle verwierp dit juridisch expediënt
en beriep zich uitsluitend op de Akkoorden van Potsdam en van Parijs (1954),
waardoor Frankrijk als een van de westerse Grote Drie het recht bezit troepen op
Westduits grondgebied te legeren zolang geen oplossing gevonden wordt voor het
probleem van Duitsland-als-geheel. Een ander argument voor een autonoom Frans
bevel over deze troepen was, aldus De Gaulle, de noodzakelijke logistieke steun die
het Franse garnizoen in West-Berlijn behoefde.
Maar bij dit alles blijven er in geval van crisis of van vijandelijkheden in

Streven. Jaargang 23

368
West-Europa nog altijd twee vragen onbeantwoord. Welke nucleaire strategie zal in
dergelijke gevallen bepalend zijn: de Franse, die van de NATO, of een
gecoördineerde? Dat is dan vooral een zaak tussen Frankrijk en de V.S., terwijl de
andere Westeuropese landen, hoewel zij erbij betrokken zijn, hun zienswijze niet
kunnen doen gelden. De tweede vraag luidt: op welke manier zullen de Franse troepen
in West-Duitsland samen met die van de NATO worden ingezet? Hierbij zijn wij
meer betrokken en kunnen ons standpunt wel degelijk doen gelden.

3
Beginnen we met de ‘force de frappe’. In vergelijking met de Amerikaanse en de
Sovjetrussische is deze beperkt. Op dit ogenblik staan 50 Mirage IV-toestellen klaar,
die elk een A-bom ad 80 kiloton kunnen vervoeren. Om hun doelen te bereiken,
moeten zij in de lucht met brandstof bevoorraad worden en zelfs dan kunnen zij niet
naar hun gewone basis terugkeren. Over hun penetratievermogen door de vijandelijke
defensie zijn al heel lange stukken gebreid maar optimaal is dit allerminst.
De planning voor de toekomst ziet er na het moeilijke jaar 1968 als volgt uit: 27
middellange-afstandsraketten in verharde silo's (Vaucluse) tegen 1971; de eerste
onderzeeër met 16 raketten zal operationeel zijn op het einde van 1970; de eerste
150 tactische tuigen moeten rond 1975 leverbaar zijn en de intercontinentale raketten
worden verschoven naar de jaren '90. Bovendien wordt het aantal onderzeeërs tot
vijf uitgebreid en zullen alle troepen met tactische nucleaire wapens worden uitgerust
om de overgang van conventionele naar nucleaire oorlogsvoering minder bruusk te
laten verlopen.
Kwantiteit en capaciteit van het aanvalswapen spelen een belangrijke rol, alsook
het doel dat men ermee wil bereiken. De Fransen hebben in het verleden nogal sterk
de nadruk gelegd op het afschrikkingskarakter, dus op het niet-gebruik, terwijl de
Amerikanen sinds lang experimenteren met schema's voor daadwerkelijk gebruik.
In de opvatting van het atoomwapen als afschrikking volstaat voor de Fransen een
beperkte defensieve dreiging met nucleaire wapens van voldoende kwaliteit en in
voldoende hoeveelheid. Op die manier beletten zij een andere staat, bijvoorbeeld
Rusland, atoomwapens tegen Frankrijk te gebruiken om politieke doeleinden en
verdedigen zij efficiënt hun uitsluitend nationale belangen, d.i. de Franse hexagoon.
Indien Parijs dus Moskou ervan kan overtuigen dat elke aanval de vernietiging tot
gevolg heeft van een gevoelig gedeelte van de Russische steden en de infrastructuur,
dan is de ‘force de frappe’ voor haar taak uitgerust. De Fransen moeten de Sovjets
ervan kunnen over-
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tuigen dat zij bij een avontuur meer hebben te verliezen dan te winnen. Hiertegenover
staat dat de Sovjet-Unie door het inzetten van een fractie van haar aanvalswapens
Frankrijk totaal kan vernietigen, terwijl het omgekeerde niet waar is. Dat vermindert
de geloofwaardigheid van de Franse dreiging, die haar waarde slechts ontleent aan
het feit dat zij de Amerikaanse dreiging achter zich heeft. Was die er niet en was
Parijs de enige nucleaire opponent van Moskou, dan zou Frankrijk in de ogen van
Moskou een aanlokkelijker aas worden.
De theorie van de minimum-afschrikking berust op twee even belangrijke
elementen: de materiële capaciteit en het psychologisch moment. De vraag is dan,
of Frankrijk beide voldoende beheerst.
Ofschoon daarop geen sluitend antwoord gegeven kan worden, reveleren de
volgende feiten de Franse kwetsbaarheid. In tegenstelling tot de Sovjet-Unie kan
Frankrijk het spel van de overlevings-slagkracht (second strike capacity) niet spelen,
hetgeen in de huidige omstandigheden - en vooral wanneer Frankrijk autonoom zou
wensen op te treden - een van de zwaarste handicaps is.
De Mirage IV-toestellen zijn heel kwetsbaar in de vlucht. Bovendien kan de
Sovjet-Unie de meeste in een verrassingsaanval op de grond vernietigen. De meest
‘gunstige’ oplossing zou erin bestaan deze bommenwerpers bij het geringste alarm
op hun doelen af te sturen, maar dit zou dan weer de kansen op een verrassingsoorlog,
met de totale vernietiging van Frankrijk, vergroten.
De IRBM zijn iets minder kwetsbaar omwille van hun betonnen behuizing. Maar
sterk geconcentreerd op een lapje grond als de Vaucluse is het voor een kernmacht
als de Sovjet-Unie een koud kunstje om die plek met projectielen te oververzadigen.
Het penetratievermogen van de IRBM is groter dan dat van de Mirages, maar dat
voordeel wordt tenietgedaan zodra de Sovjets over een efficiënte afweer zouden
beschikken.
De beste tuigen op de dag van vandaag zijn de onderzeeërs. Nochtans zal Frankrijk
volgend jaar slechts over één exemplaar beschikken en specialisten hebben berekend
dat er wel zes tot zeven nodig zijn om een afschrikking ‘tous azimuths’ te kunnen
realiseren. Dit aantal zal volgens de laatste wijzigingen aan de Franse
programmatiewet pas in de jaren '79-'80 bereikt zijn; tenminste wanneer er geen
budgettaire moeilijkheden meer opduiken.

4
Het psychologische moment in de afschrikking is een combinatie van de wil om het
nucleaire wapen ondanks alles toch te gebruiken en de duide-
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lijke demonstratie van die wil aan de vijand. Elke aanval van Frankrijk op de
Sovjet-Unie betekent zelfmoord, zowel wanneer Parijs uit vrees voor een vijandelijke
verrassingsaanval als eerste het vuur opent als bij een massale riposte op een beperkte
aanval, waarbij enkel een klein gedeelte van Frankrijk wordt verwoest. Als dit waar
is, waarom zouden de Sovjets de Franse bewering dan geloven dat zij in dat geval
ook hun ‘force de frappe’ zullen gebruiken? In een louter bilaterale verhouding
hebben zij geen reden om de Fransen au sérieux te nemen. Maar in werkelijkheid is
de situatie multilateraal.
Als Frankrijk niet in staat is om zelfstandig een minimum-afschrikking te realiseren
en de V.S. over een totale afschrikkingsmacht beschikken, dan heeft Frankrijk er
alle profijt bij zich eng aan te sluiten bij de Amerikanen. Maar dat is precies een zeer
gevoelig punt. De Fransen beweren immers dat de V.S. wel eens zouden kunnen
besluiten niet nucleair te riposteren wanneer de Sovjets West-Europa aanvallen.
Waarom, zo heet het, Washington en San Francisco op het spel zetten voor Parijs en
Brussel?
Die Franse opwerping is theoretisch niet onverstandig, maar toch hebben wij
voldoende redenen om aan te nemen dat de V.S. West-Europa van vitaal belang
achten. Een andere vraag is echter - en de Gaulle heeft die ook opgeworpen - of die
Amerikaanse garantie eeuwig is. De Westeuropeanen van hun kant moeten de V.S.
de vraag stellen hoe zij hun beloften denken na te komen?
De Amerikanen antwoorden de Fransen dat hun ‘force de frappe’ - welke uiteraard
op een ander strategisch concept steunt - het vertrouwen van de andere NATO-partners
in de Amerikaanse dreiging uitholt. Dit is echter niet juist; het omgekeerde is veeleer
waar.
Zonder nu te willen oordelen over de Amerikaanse en de Franse standpunten, is
het o.i. toch duidelijk dat zolang de V.S. vasthouden aan de principes van éénheid
van commando, strategie en beslissing, de ‘force de frappe’ een schadelijke invloed
op de NATO-dreiging kan uitoefenen, maar dan niet omwille van de redenen door
de V.S. zelf aangegeven.
Over de ‘force de frappe’ als politiek instrument is reeds voldoende geschreven.
De vraag blijft: langs welke weg kunnen de V.S. en Frankrijk hun meningsverschillen
oplossen zodanig dat de V.S. tegenover de Sovjet-Unie hun efficiënte dreiging kunnen
handhaven terwijl Frankrijk haar ‘force de frappe’ kan gebruiken voor politieke én
militaire doeleinden? Noch het opdoeken van de ‘force de frappe’, noch de huidige
situatie waarin er helemaal geen akkoord bestaat, bieden een bevredigende oplossing.
Inzake nucleaire strategie zullen van beide kanten toegevingen gedaan moeten worden.
De Amerikaanse (en NATO) strategie van ‘het soepele antwoord’ (flexible
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response) vertoont trouwens ook enkele zwakke punten. Het avonturisme wordt
erdoor in de hand gewerkt, omdat het bij de mogelijke agressor de indruk kan wekken
dat het risico bij een beperkte atoomaanval minder groot is, aangezien hij maar
‘evenredig’ zou beantwoord worden. Een tweede zwakheid van de algemene structuur
van de nucleaire dreiging is de moeilijkheid een opponent af te schrikken van agressie
op zgn. marginale gebieden. Een derde nucleaire macht, die voor de twee
supermachten van marginaal belang is, maar voor zichzelf vitale belangen te
verdedigen heeft zoals b.v. de Communauté Française, zou wel eens als katalysator
kunnen optreden en de twee supermachten in het cataclysme meesleuren. Om dit te
voorkomen moet de ‘force de frappe’ tenminste door bepaalde overeenkomsten aan
de NATO-partners gebonden worden en door de V.S. doelbewust in de westerse
defensieorganisatie aanvaard worden.
Dit klinkt dus heel anders dan de uitspraak van McNamara.
In dit verband ook kan de vraag gesteld worden of Frankrijk belangen heeft die
niet van direct vitaal belang zijn voor de V.S. en de andere Westeuropese landen.
Indien de Sovjets ooit mochten twijfelen aan het vitale Amerikaanse belang in
West-Europa, dan kunnen zij dat niet voor wat Frankrijk betreft: Parijs kan nooit
toelaten dat Moskou in West-Europa agressie pleegt. Verder kunnen de V.S. nog een
ander profijt halen uit een soort van verhoogde instabiliteit in het nucleaire evenwicht
in Europa. In een bilaterale situatie bestaat het evenwicht erin dat de V.S. en Rusland
met grote waarschijnlijkheid van elkaar weten dat geen van beide zal vuren zolang
geen vitale belangen bedreigd worden. Met Frankrijk als derde kernmacht verhoogt
de onzekerheid van Rusland. Het antwoord op een incident in West-Europa kan nu
van twee kanten komen. Zodoende kan het risico minder accuraat berekend worden
en vergroot de afschrikking.
Eén vraag dringt zich nochtans op. Waarom zouden de V.S., ondanks de voordelen
van een nauwe alliantie met Frankrijk, hun steden en infrastructuur nog riskeren voor
niet-directe vitale belangen? Zij lijken bereid dit te aanvaarden wanneer het risico
tot een strikt minimum kan worden herleid. Het risico namelijk dat een geallieerde
kernmacht (Frankrijk) door een fatale fout zijn partners tegen hun wil in een nucleaire
holocaust zou meeslepen. Alleen een nauwe coördinatie van planning en strategie
op het politieke en militaire vlak kan een dergelijk risico uitsluiten. Ofschoon de
eenheid van commando de ideale oplossing zou zijn, kunnen de Fransen en de Britten
voorlopig de autonome controle over hun kernwapens behouden. Toch zouden zij
hun afschrikkingsstrategie moeten coördineren, vooreerst in NATO-verband en dan
in overleg met de V.S.. Alleen op die manier vormt de Franse ‘force de frappe’ geen
gevaar voor zichzelf en
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voor West-Europa en kan ze een zinnige militaire bestaansreden krijgen. Verandering
is nodig omdat de feiten en de toestanden het nu eenmaal eisen. In dit verband denkt
men natuurlijk terug aan het Franse voorstel van 1958 inzake een ‘directorium’ met
z'n drieën. Destijds werd dit voorstel door de V.S. nogal hooghartig afgewezen,
zogezegd omdat het de woede van de andere Westeuropese landen zou opwekken.
Om dan die ‘andere’ Westeuropese landen toch aan hun nucleaire trekken te laten
komen, werd voor enkele jaren een Nucleaire Planninggroep opgericht, die, ondanks
alle goede aspecten, het probleem van de medezeggenschap in de beslissing niet
heeft opgelost. M.a.w. de V.S. hebben de voorkeur gegeven aan een verruimd nucleair
overlegcentrum zonder Frankrijk boven een meer beperkt directorium, waarin het
gehele westers nucleair potentieel zou zijn samengevoegd. Wij weten niet hoe de
Gaulle zich de evolutie van een dergelijk directorium zou hebben voorgesteld, maar
men mag veronderstellen dat het gemakkelijker zou hebben geleid tot wat nu meer
dan ooit wordt gevraagd: een Europese nucleaire component geassocieerd met de
Amerikaanse slagkracht.

5
Op het stuk van de conventionele strijdkrachten is de huidige toestand voor de
Westeuropese partners al even onbevredigend. De Franse troepen maken geen deel
meer uit van de NATO en in West-Duitsland staan zij onder autonoom Frans bevel.
Belangrijk in dit verband is wel dat de Franse eenheden, op het garnizoen in
West-Berlijn na, uitsluitend in de zuid-westelijke sector van de Bondsrepubliek
gestationeerd zijn en geen contact hebben met het IJzeren Gordijn.
In de optiek van wijlen generaal Ailleret speelden de conventionele troepen maar
een beperkte rol. De theorie gold dat een Sovjetaanval in West-Europa quasi
onmiddellijk met nucleaire wapens beantwoord zou worden. In de jaren '65-'66 werd
deze theorie door de nogal euforische programmatie van ‘tous azimuths’ uitgebreid.
Deze moest Frankrijk in staat stellen niet alleen naar het Oosten maar naar alle
windstreken te riposteren. Weliswaar draaide de toenaderingspolitiek van de Gaulle
tot Moskou op volle toeren, maar in de praktijk gold, dat de enige potentiële vijand
zijn aanwezigheid wel eens geografisch zou kunnen uitbreiden zodat Frankrijk vanuit
alle windstreken bedreigd werd. De penetratie van de Sovjetinvloed in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika, de basisfaciliteiten voor oorlogsschepen, het
verschijnen van Sovjetvloten in de Middellandse Zee en zelfs in de Atlantische
Oceaan waren daar niet vreemd aan. Het is trouwens veelbetekenend dat de Franse
vloot, die sinds het begin van de jaren '60
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uit de NATO teruggetrokken werd, de laatste tijd weer deelneemt aan sommige
gezamenlijke maneuvers.
Het jaar 1968 met zijn financiële en economische moeilijkheden zette echter een
domper op de euforie van de vorige jaren. De programmatie van ‘tous azimuths’
werd opgeschoven. In het licht van dat alles moet het artikel van generaal Fourquet,
Stafchef en opvolger van generaal Ailleret, gezien worden in het jongste mei-nummer
van de Revue de Défense Nationale. Genoemd artikel is de tekst van een rede,
uitgesproken op 3 maart 1969, op een ogenblik dat er van het aftreden van de Gaulle
nog geen sprake was. Hoewel sommige commentatoren hierin een verandering in
de Franse militaire doctrine menen te onderkennen is ons standpunt meer gereserveerd
en willen wij eigen wensen in geen geval voor werkelijkheid nemen.
Generaal Fourquet schrijft: ‘On peut imaginer nombre de circonstances où
l'alternative du tout-ou-rien (massale vergelding: N.v.d.A.) enlèverait de la
vraisemblance et de la crédibilité à notre attitude....’ en iets verder stelt hij zichzelf
vragen als: ‘comment réagirions-nous à un début d'invasion de l'Allemagne de l'Ouest,
si - et c'est seulement une hypothèse d'école bien ŝur - nos alliés de l'OTAN ne
paraissaient pas eux-mêmes décidés à faire monter les enchères?’. Dit wijst erop dat
de oude theorie van de automatische massale vergelding ietwat wordt ingebonden
en wel omdat de Fransen hebben ingezien dat zij tegenover de Sovjet-Unie niet
geloofwaardig is. Anderzijds blijkt duidelijk dat men te Parijs zelf moeilijkheden
heeft met de vage akkoorden die er tot nog toe tussen Frankrijk en de NATO bestaan.
Men maakt zich bezorgd voor het geval er onenigheid zou ontstaan tussen beide
militaire doctrines en de vroegere zelfzekerheid op het stuk van de autonome Franse
beslissingen, zoals wij dat nog bij Ailleret vonden, heeft plaats gemaakt voor
bescheidener overwegingen. Toch wordt weer de vraag gesteld of ‘une telle méthode
(de flexible response: N.v.d.A.) ne conduirait pas les gouvernements à tergiverser,
à reculer l'échéance de la décision capitale d'emploi des armes nucléaires et peut-être
aussi à perdre toute chance d'arrêter le conflit. C'est là, on le sait, en ce qui concerne
la défense de l'Europe, un point fondamental de désaccord avec les Américains....’.
Dit wijst erop dat men nog niet van plan is het Amerikaanse (en NATO) standpunt
omtrent de verdediging van West-Europa zonder meer te aanvaarden. Maar vergeleken
met het vorige citaat schijnt de oude statische Franse visie op de strategie
langzamerhand te versoepelen.
Nieuw ten opzichte van de tijd van Ailleret is bijvoorbeeld de grotere rol die aan
de conventionele troepen (forces de manoeuvres) toebedeeld wordt in het
escalatieproces. Hun eerste taak bestaat erin de vijandelijke inzichten
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te peilen en ten tweede als overgangsstadium te dienen tussen het aanwenden van
louter conventionele wapens en de zware nucleaire wapens. De Franse herwaardering
van de ‘forces de manoeuvres’ zou tot een grotere toenadering met de NATO moeten
leiden. Mogelijke belangrijke verschilpunten blijven evenwel de autonome Franse
controle over de tactische nucleaire wapens waarmee in de toekomst ook de
conventionele strijdkrachten uitgerust zullen worden, een mogelijk onderscheiden
taxatie van de vijandelijke inzichten en het tijdstip en niveau waarop de tactische
nucleaire wapens ingezet moeten worden.
De NATO wil aanvankelijk ‘evenredig’ terugslaan en de nucleaire drempel zo
laat mogelijk overschrijden. Daarentegen zegt Fourquet dat de ‘forces de manoeuvres’
de vijandelijke troepen maar éénmaal met conventionele wapens mogen uittesten en
dan nog gedurende een zeer korte periode. Alle volgende tests zouden reeds met
tactische nucleaire wapens moeten gebeuren en wel op autonoom Frans bevel wanneer
de NATO niet mee wil. Hier zit dus de moeilijkheid.
Fourquet geeft toe dat het hele maneuver van testen en riposteren liefst zo dicht
mogelijk bij het IJzeren Gordijn gebeurt en in samenwerking met de NATO. Maar
op het stuk van de toelaatbare penetratie van de vijand in West-Europa wil hij dat
de NATO de Franse visie aanvaardt. Indien niet, zo vervolgt hij, ‘son emploi
autonome.... peut et doit être envisagé, en particulier dans le cas d'un manque d'accord
complet avec nos alliés quant au niveau à partir duquel serait ouvert le feu
atomique....’, en dan volgen de veelbetekenende zinnen: ‘Dans ce cas, il est possible
sinon probable que nos alliés refusent que nos troupes puissent se trouver au contact
de l'ennemi dès les premiers engagements. En conséquence, il est possible dans ce
cas, que la dissuasion française ne joue que pour le territoire national....’. In dat geval:
‘les difficultés que présenterait un engagement au travers d'un dispositif allié, qui
pourrait avoir été partielement désorganisé, peuvent conduire à n'agir qu'à courte
distance des frontières en profitant au mieux de l'effort fait en avant par les alliés...’.
Gaat de NATO op het stuk van het openen van het tactisch nucleair vuur niet akkoord
met de Franse opvatting en laat zij de Franse troepen derhalve niet toe uit de
zuid-oostelijke sector in West-Duitsland op te rukken naar de frontlijn, dan zal
Frankrijk zich onmiddellijk terugtrekken binnen de nationale grenzen en zou de
theorie van de automatische massale vergelding opnieuw van kracht worden met
ditmaal de Franse grenzen als nucleaire drempel. Het strategisch nucleair vuur zou
onmiddellijk worden geopend wanneer de vijandelijke troepen het Franse grondgebied
bedreigen. Die bedreiging, aldus Fourquet, stellen wij vast aan onze oostelijke en
noordelijke grenzen. Dit betekent meteen voor de Beneluxlanden dat zij
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het eerste nucleaire slagveld worden.
Maar van de andere kant weet Fourquet ook dat ontstentenis van een militair
akkoord tussen de NATO en Frankrijk voor allen nefast is, Frankrijk incluis. Uit zijn
artikel blijkt overduidelijk dat hij voorstander is van duidelijker afspraken. Het is
dan ook jammer dat de Nucleaire Planning Groep van de NATO telkens weer opnieuw
vergadert om een politiek inzake gebruik van tactische nucleaire wapens voor de
Alliantie uit te werken terwijl Frankrijk, de voornaamste geïnteresseerde, ontbreekt.
Het is te hopen dat, nu de Fransen hun houding ietwat hebben versoepeld, de
NATO en de V.S. wat meer aandacht aan Frankrijk zullen gaan besteden.
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Godsdienst in een ontworteld continent
Voorlopige peiling van het Latijns Amerikaanse ‘christendom’
Peter Wiemers
In Japan zijn psychiaters die hun overspannen cliënten naar een hutje in de bergen
verwijzen om daar hun simpele maal zelf te bereiden en knutselend met lekker wit
hout dat daar volop groeit, zich aan meditatie en concentratie te wijden en intense
beschouwing van de natuur. Ik moet daaraan denken nu ik enkele kanttekeningen
beproef te leveren bij het verschijnsel godsdienst in dit hoekje van Brazilië waar ik
verblijf. Want het heeft ruimte te over voor dat soort hutjes (ikzelf heb het voorrecht)
en vanuit zo'n plekje heb je een betere kijk dan achter een bureau met teveel papieren.
Ik weet niet of het waar is wat ik ergens las: dat de toekomst van het christendom
afhangt van hoe ze er in Zuid-Amerika zal gaan uitzien. Als dat iets te betekenen
heeft, dan is het de bedekte erkenning dat dit continent óns (christelijk) geweten niet
met rust laat. Een heel andere zaak is hoe men daar ter plaatse tegenaan kijkt.
Dit wordt uitentreuren een onder-ontwikkeld continent genoemd en dat mag men
naar believen als ‘kortgehouden’, uitgebuit, achterlijk of primitief verstaan. Het
begrip is overigens volop in revisie. In een niet-economische zin neig ik er steeds
meer toe, de term psychologisch te handhaven en te verstaan als: zonder tradities en
achtergronden. Hiermede introduceer ik misschien een nieuw sociologisch
gezichtspunt op het veel bredere dan alleen maar economische verschijnsel van de
‘onder-ontwikkeling’ van Zuid-Amerika. Dit continent wordt ten eerste onrechtmatig
op voet van gelijkheid ingedeeld bij de zg. Derde Wereld (met Azië en Afrika).
Zuid-Amerika is helemaal een Europees produkt, neerslag van een koloniaal hoofdstuk
uit Europa's historie. Vervolgens kan het verschijnsel van zijn specifieke
‘onder-ontwikkeling’ nimmer begrepen, casu quo verholpen worden zonder een
diepgaande analyse van de volstrekt unieke mentaliteit van dit volk zoals het nu in
feite is samengesteld en samenleeft. Mijn definitie hoort dus onder de
cultuur-antropologie thuis.
De tradities van Zuid-Amerika gaan terug tot de recente historie vanaf 1600 en
verliezen zich dan respectievelijk in de nevels van Portugese en andere kolonisten
en van Westafrikaanse oerwouden. Het Indiaanse ele-
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ment mag gevoeglijk verwaarloosd worden, tenzij in die enkele gebieden waar bij
de verovering overigens al tamelijk decadente cultuurresten werden ingelijfd (Inca's
o.a.).
De folklore gaat terug tot de slaventijd (tot einde 19de eeuw) en ‘antiek’ zijn met
name in Brazilië de 18de-eeuwse koloniaal-barokke kerkjes, beelden en meubelen
(de volledigste verzameling bevindt zich in Salvador, hoofdstad van Bahía).
De achtergronden van het cultuur-antropologische heden zijn de grillige avonturen
van over- en betovergrootvaders die hier het geluk of een toevlucht kwamen zoeken
of uit Afrika werden verhandeld om hier als slaven te werk gesteld te worden. Met
de etno-, socio- en psychologische consequenties van deze ‘roemruchte’
ondernemingen hebben wij vandaag te maken. De staat Minas van waaruit ik schrijf,
is meer typisch Braziliaans dan de zuidelijker staten. Het aandeel látere Europese
immigranten is er geringer. Daarmee de ‘onder-ontwikkeling’ groter. De gemiddelde
midden-stands-Braziliaan hier (een globaal etiket) is een zoon van fazendeiros
(heerboeren). Pas sinds zeventig jaar groeit in de enkele grotere steden een urbane
generatie op. Maar een beduidend percentage van de snel stijgende urbane bevolking
komt nog altijd rechtstreeks uit het binnenland of kleine stadjes. Land- en
mijnarbeiders en kleine handelaars. Vandaar de karakteristiek van Belo Horizonte
uit Braziliaanse mond: een geasfalteerde boerderij.
Cultureel nu heeft deze bevolking zich gedurende drie eeuwen in dat immense
binnenland (met uitzondering van piepkleine regerings-centra) ‘verloren’. Zij is
verstoken van ideologische signatuur. Dat is al herhaaldelijk door sociologen
opgemerkt. Wat dit te betekenen heeft, zou een studie op zich vergen. In een continent
als dit ga je, áls Europeaan, echter eenvoudig ruiken en tasten wat het betekent (niet)
uit lange, diepe en gevarieerde culturele achtergronden te leven. Niet alleen mist de
mens hier dit ‘materiaal’, ook zijn gevoeligheid ervoor is daardoor geatrofieerd. Een
van de markantste trekken bespeur ik in de - laat ik dat nu zo maar noemen - ‘naïviteit’
waarmee specifieke sociale lagen in hun situatie berusten. Hiermee bedoel ik geenszins
gemis aan sociale rebellie! De medicus leeft even ‘geconformeerd’ als het meisje uit
het binnenland dat in de stad prostituée geworden is. Dat wil zeggen: er valt verder
niets over te zeggen! Deze nakomelingen van avonturiers hebben een merkwaardig
talent het leven te nemen zoals het is, en géén talent om dat ook eens níet te doen.
Hierop berust zonder twijfel de ‘charme’ van dit volk. Dat dan ook nog altijd
gecompliceerde Europeanen en Amerikanen betovert. Het land van de lucratieve en
amoureuze escapades. Doch er ligt over dit alles ook een mysterieuze triestigheid
die aan de meeste aandacht ontsnapt. (Dit gecon-
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formeerde volk is nu, door een ironie der historie, het objectief geworden van
revolutionaire denkbeelden uit Europa! De verloren zoon moet nu opeens de
opstandeling uithangen).
De Zuidamerikaan is daarmede de gevangene van de kleine waarden van zijn
sociale klasse. Alleen de voetbalsport omvat állen in een gezamenlijke waarde. Een
paar verloren uurtjes televisie samen met de reacties van het kijkerspubliek,
conversatie trachten gaande te houden met hoog en laag die niets te converseren
hebben, de dromen van jongelui om naar Europa te reizen, de stripverhalen als lectuur
op de tafel van advokaten en iedereen - het gaat alles tezamen op de duur om een
verklaring vragen.
Omdat er geen historische nieuwsgierigheid bestaat, ontbreekt het ook aan feeling
voor het heden en de toekomst. Maar die gedurfde moderne Braziliaanse architectuur
dan? Wie een beetje thuis is in de geschiedenis van 's mensen bouwen mist in deze
architectuur, met alle bewondering voor kunde en lef, draden met het verleden. Die
unieke stad Brasilia is typisch ‘koloniaal’, dat grootse gebaar heeft iets ‘barbaars’,
men vraagt naar de ‘zin’. Daarmee stelt ze een grote vraag in het heden en doet
zomaar een gok naar de toekomst. (Daarmee kan intelligente barbaarsheid heel wel
indrukwekkend zijn!). Bij gebrek aan wortels kán deze bouwkunde in een bepaalde
zin niet ‘actueel’ zijn, ze is alleen maar ‘van vandaag’.
Laat mij nu deze ietwat trieste ‘charme van het ondiepe’, dit tweedimensionale
bestaan, aangrijpen om nader tot ons onderwerp te komen.
Een benadering van het godsdienstig fenomeen - zeer eclecticistisch, ook binnen
katholieke kerkpraktijken en - opvattingen - wordt zeer bemoeilijkt door de ‘charmante
manier’ waarop de Braziliaan ook deze onderwerpen ‘halverwege uit het oog verliest’.
Zonder twijfel zijn wij niet ongevoelig voor de aantrekkelijke kanten van deze afkeer
van scherpslijperij, temeer waar de theoloog in andere delen van de wereld wel eens
hoofdpijn krijgt. Maar we moeten ook de keerzijden onder het oog zien, de
automatische ‘machtspositie’ van verder niet bekritiseerde opvattingen, en de
ruimhartige ontoegankelijkheid voor - laat ik zeggen - punten op de i of eerlijk,
objectief denkwerk.
Tot mijn vrienden mag ik een Duitse pastoor rekenen, die kan bomen met armen
en benen om zijn hopeloos achterhaalde opinies te ventileren, om daarna, achter de
soep met balletjes, een eerlijke kerel te worden ‘die het ook niet allemaal weet’. Ik
zeg niet dat wij in Europa de man dan fijntjes naar dat en dat artikel in de laatste
aflevering van dat en dat tijdschrift kunnen verwijzen, alsof daar de victorie begint.
Als het waar is van die toekomst van het christendom die hier begint - dan zou dat
juist niets oplossen!
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Misschien kan ik de stelling wagen: dat Europa (het Westen) denkt over wat
Zuid-Amerika leeft. Dat Europa kán nadenken over wat Zuid-Amerika leeft. Dat
Europa kán nadenken over wat Zuid-Amerika ‘zomaar aan doet’.
De westerse cultuur heeft in de loop der eeuwen denk-gestalten opgebouwd, docuen monumenten die het leven constant beïnvloeden. Dat is tevens ons risico, oorzaak
van onophoudelijke ideologische en politieke conflicten en spanningen. Hier hebben
we inderdaad een punt: de Braziliaan leest in de krant over onlusten in Praag,
gevechten tussen Ierse protestanten en katholieken, en dan zegt hij: zie je wel, die
communistische rotzooi, en het is daar ook niet alles - hier in Brasil is alles lieve
vrede en zonneschijn. En vergeet daarbij dan vorstelijk, dat zijn politieke vrijheid
ook maar zozo is, dat zijn land een serie grondproblemen überhaupt niet oplost, en
dat hij in doorsnee eenvoudigweg de ideeën mist om voor watdan-ook te vechten.
Dit lijkt mij inderdaad een redelijke eerste karakteristiek van zijn religiositeit.
Want dat is - globaal genomen zoals hij dat zelf doet - een religiositeit die er niet in
geslaagd is een ideologisch tegenwicht op te bouwen tegen de risico's van onze
beschaving, waarvan dit continent zélf de typische vrucht is. Over dit standpunt kan
men gaan vechten. Maar laat ons het eens zijn over het volgende: er is geen mens
die - áls hij iets van het christendom of welke religie ook verwacht - geen correctie
en inspiratie op het reële vlak van ons samenleven verwacht. Niet alleen in
‘ondergrondse kerken’ is dit het Leitmotiv.
Men kan deze pretentie natuurlijk principieel afwijzen. Of vinden dat wij nu maar
eens moeten ophouden zogenaamde aberraties van onze beschaving met zogenaamd
christelijke maatstaven te meten en te willen corrigeren. Omdat ‘christelijk’ een
beduimeld woord is, kies ik met opzet de term ‘ideologisch’.
Het minste wat van dit vraagstuk te zeggen valt is, dat Europa (het Westen) nog,
of weer opnieuw, om deze zaken worstelt. Men kan deze pretentie ook wat mínder
hoog aanslaan en van mening zijn dat de religiositeit (of de ideologieën) wel degelijk
een tegenwicht hebben opgeleverd. Is dat meetbaar en welke criteria hanteren wij?
Dat is ongetwijfeld ook een theologisch vraagstuk. Over zoiets als de
‘klaarblijkelijkheid’ of ‘ervaarbaarheid’ van genade, heil en visie. We kunnen het
erover eens zijn dat tenminste het christelijke evangelie nog naïefweg spreekt van
‘vruchten waaraan men kent’. Het is tussen haakjes merkwaardig dat Christus die
‘meetbaarheid’ verder aan de mens overlaat.
Ik wil in elk geval dicht bij huis blijven. Hier als overal elders gaan de vingers
direct naar ‘de regering’. We hebben de regering en zo ook de
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kerkelijke leiders die wij verdíenen. Dat vind ik een gezond standpunt. Het feit dat
men hier kerkelijke leiders zelden iets in de schoenen hoort schuiven, wijst er al op
hoe weinig gewicht religieuze standpunten in de weegschaal leggen. Maar goed,
dicht-bij-huis betekent, ons inderdaad verbazen over wat (door de clerus) de
‘onwetendheid van de mensen’ wordt genoemd. Moeten wij dat nu meteen
theologische onwetendheid noemen, tekort aan catechese? Hier raken wij een
gewichtige vraag. Wat verwachten kerkelijke leiders dat de mensen weten? Moesten
ze misschien eerder verwachtingen koesteren aangaande hun dáádwerkelijk geloof,
hun begrip waarom het gaat, hun gegrepenheid als men wil, hun feitelijk existentieel
engagement? Ja, hun vragen, hun problemen?
Waarop men de nadruk dan ook legt, feit is dat zulke vragen hier in Brazilië
ongebruikelijk zijn. Bij protestanten en spiritisten is dat nog sterker. Zulk soort vragen
in het midden werpen van ‘wat voor christendom wij eigenlijk aan het instandhouden
zijn’, of ‘wat wij nou eigenlijk voor houvasten of garanties hebben omtrent dat aardige
hartelijke gedoe met “geesten” enz.’ is abnormaal. Normaal is: het geloof is het
geloof, of de bijbel is de bijbel of ‘de geest neemt bezit van hem’, er zijn zeven
sacramenten, je staat aan de kant van de paus of niet. Er is verder weinig te ‘weten’.
Zulke dingen ‘vraagt men niet’.
Men kan zich afvragen of dat iets aan ‘de vruchten’ afdoet. Want er zijn toch
parochiële schooltjes, allerlei cursussen, vincentianen. De mensen zijn toch aardig
tegen elkaar. Toch blijf ik wat aanhouden. Christelijke kerken noch andere religies
zijn ooit sterk geweest in het stellen van vérdere vragen. Met de stelligheid van
credo's en sacramenten, en de vriendelijke aanhankelijkheid van vele lieden, bleef
er niet veel tijd over om bv. ook nog eens de Profeten te herlezen, of goed in het
Evangelie te neuzen. Bovendien namen missionarissen vooral miskoffers en niet
veel theologie mee. Hun religieuze levenswijze - en daarmee een charismatisch
getuigenis ging zo goed als verloren in de opslorpende praktijk van zielzorg en
onderwijs.
De Braziliaanse religiositeit is er een van godsdienstpraktijken en microcaritas.
Hiermee heeft ze zich niet alleen náást het gewone maatschappelijke leven opgesteld,
maar - en dat wil ik er nu eens op wagen uit te spreken - eveneens naast de existentiële
uitdagingen van het evangelie. Het Evangelie zit dichtgeplakt met
godsdienstpraktijken. De Franse filosoof Ricoeur heeft in verscheidene fijnzinnige
analyses gewezen op de onmisbaarheid van Utopieën. De Poverello, Ignacio de
Loyola, Vincent de Paul, Charles de Foucauld - vrome domme dames kennen
hoogstens hun gipsen beeldjes, waar net zo goed twennies inténse verhoring hopen
te vinden voor hun inténse noden.
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Dat wij, die de erfgenamen zijn van grote Bewogenen en Bewegers, in de meeste
gevallen noch bomen noch bos meer zien, ligt er even dik bovenop in
banketbakkerskerkjes met eeuwigdurende kaarsenbusiness en geprevelde uniformiteit
als in opgeschoten seminaristen die tussen een sigaretje door even de eucharistie
vieren in hemdsmouwen. Dit zijn twee dikke extremen waartussen een hoop redelijke
maar even ‘ongevaarlijke’ gezondheid zit.
Het gaat er nu maar om wat men meent dat op het spel staat. En hoe hoog men de
prijs daarvoor aanslaat. Daarvoor behoef je echt nog niet verliefd te worden op bv.
de Cubaanse revolutie. Die vraagt zich ook al af: en wat nú? Achter en onder de
aberraties van absurde sociale ongelijkheid, politieke corruptie en allerlei gekwansel,
en terzelfdertijd voorbij de specifieke godsdienstige vraagstellingen, bevindt zich
het éigenlijke probleem van het twee-dimensionale leven, van dat ‘conformisme’.
Ook de religiositeit heeft zich ruimhartig weten aan te passen aan de dwingelandij
van de kleine of gewichtig-aandoende ‘waarden’ van al de sociale geledingen. Reeds
door anderen is opmerkzaam gemaakt op het aantal of beter de soorten katho-licisme
die bestaan. Die van het ‘volk’, die van ‘de Staat’, die van ‘het leger’ (jaja), die van
de ‘heiligen’ en de bedevaarten, enzovoorts. Zelfs onder bisschoppen bestaat geen
eenstemmigheid over wat voor Christendom nu eigenlijk de norm, of beter: het ideaal
is.
Daar moest dus over gedacht en gepraat en gekeken worden. Maar dat veronderstelt
op zijn minst dat er nog enkele ‘deuren openstaan’. Men kan bijvoorbeeld in zijn
schik zijn met opvolgers van Petrus, zonder dat dat de deur wordt om voor andermans
neus dicht te gooien. Er wordt veel over gezag en gehoorzaamheid gepraat. Maar
het lijdt geen twijfel dat schisma's en dergelijke zaken veel méér te wijten zijn aan
verlies van verstandhouding aan béide kanten omtrent het kind dat in het betwiste
badwater ligt. Dat zou precies dat ‘ideologisch tegenwicht’ zijn tegen de ‘risico's
van onze beschaving’. Die stelt namelijk in menig opzicht niet de mens in het
middelpunt als beeld van God en daarmee God als het laatste woord van de mens,
doch het systeem, het geld-systeem, het politieke systeem, het publiciteits- en
amusements-systeem, en ja: het godsdienst-systeem.
Ik noemde dit continent de typische vrucht van deze beschavings-aberraties. Deze
twee-dimensionale samenleving wordt - met al de ‘charme van het ondiepe’ - bepaald
door de wetten van het systeem. Zijn beruchte sentiment komt mij als zijn
ontsnappingspoging voor uit de mechanismen waarin hij gevangen zit. Die allemaal
terug te voeren zijn tot de oer-coden van kolonisten die ‘vochten voor leven, grond,
geld en vrouw’ of van slaven die ‘het vege lijf trachtten te redden’. Gevoel dat een
uitweg zoekt, omdat de leefruimte te eng is. Voor zover dit een specifiek Latijnsameri-
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kaans verschijnsel is, durf ik het grote woord uit te spreken: dat dit continent lijdt
aan de oorsprongen waaruit het voortgekomen is. Daarom moeten wij ‘de toekomst
van het christendom’ nu vervangen door ‘de toekomst van een inhoudvoller wereld’.
Deze ommekeer wroet als een geweldige crisis in heel de christenheid. De
godsdienstpraktijken-kerk heeft het niet gehaald. Met het evangelisch dynamiet veilig
in plastic zakjes zijn we ineens overrompeld door revoluties. Het komt mij voor dat
hier inderdaad de kern ligt. Want naarmate een cultuur overhoop ligt met zijn
dwangmatigheden, zit in de godsdienst respectievelijk een conserverings-mechanisme
en een prikkel tot oriëntatieloze revolutie besloten. In zulk een situatie is het zaak
ons te bezinnen op de grondslagen.
‘Evangelisch dynamiet’ is een wat overtrokken uitdrukking. Maar het wil zeggen
1. dat God (of het Uiteindelijke) met ons dagelijks menselijk samenleven te maken
heeft, en 2. dat het over een uitdaging gaat in een richting die van onze ‘normale
maatstaven’ verwijdert.
Welnu, deze ideologie wordt ons alleen vanuit het verleden aangereikt. Buiten
dat is er geen ‘heden’ noch toekomst. Daarom moet, als eerste globale oriëntatie, dit
‘ontwortelde’ continent de aansluiting terugvinden bij zijn cultuurbronnen. Naast
Europa ook Afrika? Bronnen van eeuwenlang zoeken om de uitdagingen van ons
bestaan enerzijds niet af te schepen met de kleine routines van een conformistische
godsdienstigheid, en anderzijds gestalten te laten vinden die al te normale maatstaven
tart: culturele en mystieke Utopieën. (Geweld is bv. de trieste Amerikaanse vervanging
waar geen spirituele escape binnen bereik valt).
De gedachten gaan uit naar twee oriëntatiepunten: contemplativiteit en solidariteit.
Europa telt onder zijn geestes-monumenten een traditie van (monastieke) inkeer
en gebed, en op dit punt komt Azië ons nog méér leren. De Zuid-amerikaanse kerken
zijn missionarissen-kerken, die voor contemplatief leven nooit veel feeling hadden.
Contemplatieve centra leiden een geïsoleerd bestaan, wat nog eens op tragische wijze
gebleken is met de conflicten rond de benedictijnen van Cuernavaca in Mexico in
'66-'67. Er bestaat hier en daar levendige interesse voor en beoefening van Joga en
oosterse mystiek, terwijl mijns inziens het toenemde gebruik van alcoholica en drugs
eveneens wijst op behoefte aan mystiek of minstens ‘iets anders’. Onder
‘contemplativiteit’ wil ik eveneens de (serieuze) beoefening van de beeldende en
andere kunsten rangschikken, van oudsher in Oost en West door monniken
geïntroduceerd. Het peil van de (niet populaire, en gemercantiliseerde)
kunstbeoefening in dit continent vormt een van de duidelijkste symptomen van
‘ontworteling’.
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Hiermede schijnbaar in tegenspraak, noem ik solidariteit. Waarmee ik alles bedoel
samen te vatten wat te maken heeft met ‘de mens weer in het oog vatten’. Europa
heeft in dit continent ‘iets gedurfd’. Wij dienen solidair te blijven (ook met ongewenste
kindertjes). Als het waar is dat ‘expansie’ een in de grond bijbelse en dus
‘geïnspireerde’ energie vormt, dan is de godsdienstigheid van dit continent er nu aan
toe, van de geografische naar de inter-menselijke expansie over te gaan. Er moeten
zich mensen dáár willen bevinden waar anderen op grond van andere
verantwoordelijkheden niet heen kunnen gaan. Die laatste zijn er te over. Vandaar:
ieder voor zich en god voor ons allen.
Dit dringt natuurlijk pas goed in de urbane samenlevingen; in het binnenland en
de kleine stedelijke centra zitten de ‘onoverkomelijke’ relaties echter evenzeer en
soms nog hardnekkiger in lokale tradities en coden gevangen! Op dit punt hoeft onze
kritiek op de traditionele godsdienst niet gefluisterd te worden. Ze heeft hier haar
grootste nederlaag te erkennen. Ten aanzien van deze genoemde oriëntaties: binnen
het apparaat van de katholieke en andere christelijke (parochie-)kerken zijn
menselijkerwijs gesproken de leiders niet voorhanden noch het instituut erop ingesteld
een enigszins gedurfde koerswijziging tot stand te brengen. Het systeem laat het
eenvoudigweg niet toe. En geen bisschop, zo hij het al ziet, kan redelijkerwijs een
‘conflict’ aan. Daarom geloof ik dat wij globaal wel kunnen stellen: bovengenoemde
grondslagen in hun bredere culturele bedding zullen buiten de specifieke kerkelijke
kanalen moeten worden teruggevonden. Het is trouwens tekenend dat onder
opgroeiende studerende jongeren van de feitelijk functionerende kerk in déze
opzichten niets verwacht wordt. Het lijkt misschien wat aanmatigend dergelijke
prognosen tegen zulke verontrustende horizonten te projecteren. Ook dit is niet erg
Braziliaans! Binnen het kader echter van wat er in Europa óver Zuid-Amerika wordt
gedacht en bínnen Europa en Noord-Amerika zelf, is mijn liefde voor dit continent
groot genoeg om er niet met wat zoete woordjes overheen te praten. Terwijl ik ervan
overtuigd ben dat alleen onze gezámenlijk hervonden Utopieën onze gezámenlijke
beschaving een toekomst garanderen.
Belo Horizonte
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Gesprek met Jean Dewasne
Ludo Bekkers
Historici van de moderne schilderkunst klasseren Jean Dewasne (1921) bij de groep
van de geometrisch-abstracten tezamen met een Vasarely, Herbin, Deyrolle,
Mortensen en zovele anderen meer. Wanneer men hem echter zelf hoort vertellen
hoe hij tot de schilderkunst is gekomen en hoe hij in het bewogen Parijse milieu
tussen de twee wereldoorlogen is geëvolueerd, blijkt deze classificatie al te
simplistisch. Woorden als abstract en geometrisch geeft Dewasne een heel eigen
betekenis. De kleine Jean Dewasne met zijn ronde mannetje-maan-gezicht praat
levendig en graag, zowel over sport als over zichzelf. Zijn voorliefde voor België is
te begrijpen als men weet dat hij hier zijn eerste grote tentoonstelling hield en vele
vrienden en verzamelaars telt. Hij werd tenslotte bij Lille, niet zo ver van de Belgische
grens geboren. Het gesprek dat volgt, had plaats in het Paleis voor Schone Kunsten
te Brussel bij gelegenheid van de vernissage van de tentoonstelling waar Dewasne
zijn jongste werk ‘La longue marche’ voorstelde. Deze enorme wandschildering is
bestemd voor de nieuwe gebouwen van de universiteit in Dewasne's geboortestad.
De laatste keer dat we elkaar ontmoet hebben, op de Biënnale te Venetië 1968, zat
je volop in de contestatie. Waartegen protesteer je?
Tegen het hele kapitalistische systeem. In Frankrijk hebben de grote financiële
machten de laatste jaren weer alles voor het zeggen. Er worden geen doekjes om
gewonden, het gebeurt allemaal heel open en duidelijk. Genationaliseerde bedrijven
die goed lopen worden opnieuw aan de privésector overgemaakt; slecht draaiende
bedrijven blijven genationaliseerd. Voor mijn werk kan ik slechts rekenen op
rijksbestellingen, en financieel zijn die niet interessant: het rijk neemt 62% terug van
wat het mij geeft. Het enige voordeel is: zo krijg ik de kans om grote dingen op te
zetten, die particulieren niet kunnen betalen.
Hoe ben je begonnen?
Ik heb altijd willen schilderen, als kind al. Ik heb ook veel aan muziek gedaan, en
aan architectuur: ik vond dat interessant voor mijn schilder-
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kunst. Een groot architect zou ik wel nooit geworden zijn, alhoewel, als je de huidige
architectuur bekijkt....
Ik wilde dus schilder worden. Ik was achttien juist vóór de oorlog. Wat bestond
er op dat ogenblik in Parijs aan informatie? La peinture moderne, L'art moderne e
tutti quanti, de werken van Huyghe en consorten. De Ecole de Paris was alles wat
de klok sloeg, iets anders kenden zij niet: Kandinsky, Klee, Mondrian kenden zij
niet. Ik begon kubistisch te werken. Uitgaande van stillevens, naakten, en zo'n dingen.
Maar algauw bleek het publiek die uitgangspunten niet meer te herkennen. Het was
dus nutteloos, een onderwerp als uitgangspunt te nemen. Ik ging ‘uitvinden’ en
ontdekte op eigen houtje de abstracte kunst. Wat anderen al eerder hadden gevonden,
ontdekte ik in mijn eentje in 1943. Deyrolle is het net eender vergaan. In het begin
van de oorlog schilderde hij in de stijl van Sérusier; toen ik hem na de bevrijding
terugvond, bleek dat wij dezelfde weg hadden afgelegd. Zo ontstond er een kleine
groep, met de Staël, later Poliakoff, Hartung, Schneider en Marie Raymond, de
moeder van Yves Klein. Er waren onder ons natuurlijk grote verschillen in stijl en
opvatting, maar samen hebben wij ons ingezet voor de abstracte kunst. Toen wij dan
Kandinsky, Mondrian en anderen leerden kennen, was dat alleen maar een zweepslag.
Kandinsky en Mondrian waren voor het einde van de oorlog in Parijs dus niet bekend?
Absoluut niet. Alleen hier en daar iemand die veel kon reizen of die buitenlandse,
Amerikaanse catalogi in handen kon krijgen, had misschien iets van hen gehoord.
Mijn professoren aan de academie en de Sorbonne hadden er geen flauw besef van.
Die groep heeft niet lang bestaan.
Als groep zijn we uiteengevallen, maar de vriendschap is gebleven. Samen hebben
we voor een zaak gevochten en dat is altijd een verrijkend experiment. Dat zie je op
het ogenblik ook met de jongeren gebeuren. Daarna kan ieder zijn eigen weg gaan.
Hoe zou je zelf je eigen schilderkunst omschrijven?
Mijn uitgangspunt is dit: kleur heeft een hypnotische macht op mensen. Hoe sterker
mijn kleur, hoe sterker ik op de toeschouwer inwerk. Daarom gebruik ik platte, gladde
tonen: zo werkt de kleur het sterkst. En ik geef de kleur glans: glanzend rood is roder
dan mat rood. De vorm vloeit daaruit voort. Wil de kleur haar volle kracht uitstralen,
dan moet de vorm duidelijk, scherp zijn. Is de vorm onnauwkeurig aan de randen,
dan verzwakt de kleur, of de kleuren vloeien in elkaar, raken vermengd, en be-
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paalde fragmenten van het schilderij boeten in aan kracht. Dat is voor mij een logisch
systeem, dat is mijn vocabularium, mijn grammatica. Kleur is op het ogenblik voor
mij geen probleem meer. Ik zou zelfs 's nachts kunnen schilderen, ik hoef niets te
zien: mijn verfpotten staan klaar, mijn kleuren zijn gereedgemaakt, de verhoudingen
heb ik in de vingers. Wat mij nu het meest boeit is niet meer de kleur, die beheers
ik, maar de organisatie van de vormen. Met mijn vocabularium van platte tonen en
precieze vormen zou ik een kunst willen maken die voortdurend completer wordt,
voortdurend rijker door de vorm en de organisatie van de vormen. Dat lijkt me de
enige weg te zijn om deze kunst te laten evolueren, om uit de kleine vierkanten,
driehoeken, cirkels, rechthoeken te geraken. Er komt in mijn werk iets baroks, zoals
Cordier heeft opgemerkt. En dat wil ik verder accentueren. Je kent mijn
anti-sculpturen. Het zijn geen geschilderde sculpturen, het zijn golvende vlakken die
ik beschilder. Zo kan ik de vormen elkaar doen grijpen, wat ik nooit zou kunnen op
een plat vlak. Je ziet bijvoorbeeld een deel van de voorkant en een van de achterkant
tegelijk; vormen die in werkelijkheid gescheiden zijn, interfereren ineens. Daarna zo slecht ben ik nu eenmaal - kan ik die anti-sculpturen nog altijd plat slaan, zodat
er toch weer een plat vlak ontstaat. Het voornaamste is bereikt: ik heb een rijkere
structurele organisatie gerealiseerd.
Heeft uw architectenopleiding tot deze evolutie bijgedragen?
Misschien wel, al was die opleiding heel klassiek. Van mijn moderne projecten
hebben mijn professoren nooit iets willen weten. Om u één voorbeeld te noemen:
toen ik eens iets mocht ontwerpen, ik weet niet meer wat, ging ik eerst het terrein
verkennen van heel hoog, als op een luchtfoto, en zo tekende ik de binnenwegen die
de mensen over dat braakliggend terrein namen, de paadjes van honden en katten en
dat soort dingen. Zo wist ik waar dat gebouw precies moest komen en hoe het er uit
moest zien. Het werd natuurlijk een grillig plan: niet rechthoekig, niet cirkelvormig.
Bovendien elimineerde ik in de kamers alle hoeken, die worden toch nooit gebruikt;
ik verving ze door afgeronde muren. Mijn dwaas idee vond natuurlijk geen genade.
Toch heeft die architectuuropleiding me wel geholpen. Ik heb iets geleerd van de
topologie, of de geometrie van de plaats, het verschil tussen binnen en buiten. Ben
ik niet de eerste geweest om elementen van topologie bewust in de schilderkunst te
integreren? Er is zoiets als een Mondrian-topologie en ook anderen hebben het
principe toegepast zonder het te weten en nog heel summier.
Beschouw je jezelf als een geometrisch abstract schilder?
Ja. Maar als je spreekt van geometrie, denken de mensen altijd aan cirkels
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of vierkanten. Dat is in mijn geval niet waar. Ik zou liever zeggen: precies, exact,
het juiste woord heb ik er niet voor.
Maar je bent toch ook niet lyrisch?
Beslist niet. Ik zou wel lyrisch willen zijn, maar dan in een heel andere betekenis.
Gewild lyrisch, of heel bewust, zoals in de muziek. Meneer Bach of meneer Beethoven
zijn lyrisch, maar heel exact. Waarom worden alleen mensen zoals Mathieu lyrisch
genoemd? Is Paolo Uccello niet lyrisch?
Op het ogenblik maak je grote panelen. Vroeger werkte je op kleiner formaat. Waren
dat ontwerpen voor een grotere uitvoering?
Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de muurschildering. Maar als jong
kunstenaar kom je daar met toe, je krijgt geen opdrachten. Eén groot paneel heb ik
vroeger toch al gemaakt: ‘De apotheose van Marat’ in de verzameling van Louis
Bogaerts te Knokke. Er was toen juist een bloemlezing uit het werk van Marat
verschenen. Ik heb die verslonden. Marat was een figuur waar de 19e eeuwse
bourgeoisie zo bang voor was, dat ze hem achteraf helemaal vertekend hebben. Hij
was uitzonderlijk intelligent, hij voorzag dat Mirabeau verraad ging plegen op een
ogenblik dat Mirabeau er nog niet aan dacht; Marat lette gewoon op wat Mirabeau
allemaal zei en hoe hij zich soms versprak. Ik was door die figuur van Marat zo
geboeid dat ik mijn apotheose niet anders kon maken dan heel groot. Ik had niet veel
geld, ik kocht toch platen, het werd een muurpaneel van negen meter. Ik huurde er
een atelier van een kameraad voor. Het zou ridicuul geweest zijn er een 15 of 60
punt van te maken.
Nu liggen de zaken natuurlijk anders. Nu kan ik grote dingen maken. Wel moet
het onderwerp er om vragen. Het gaat er niet om, een reeks gouaches en tekeningen
naast elkaar te zetten, de reeks altijd maar te verlengen, om de hele muur bedekt te
krijgen. Je moet een plastisch onderwerp hebben dat groot genoeg is om de
oppervlakte te vullen. Zoals in Grenoble bijvoorbeeld: het onderwerp vroeg om tien
panelen.
Zo wordt het geïntegreerd in de architectuur.
De architectuur is nog altijd zo stupide dat er geen dialoog kan ontstaan, laat staan
integratie. Als ik een muur krijg, haal ik er het maximum uit, de rest van het gebouw
kan me met schelen. Niemand moet me komen vertellen dat ik daarmee de architectuur
vernietig: je kunt niet vernietigen wat niet bestaat. In Grenoble was de situatie iets
beter: de architectuur was niet geniaal, maar tenminste correct. Daar heeft mijn werk
wel een zekere invloed van de architectuur ondergaan. Vooral omdat er in Grenoble
sport
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is, ijshockey. En daar ben ik mee vertrouwd; in Boulogne woon ik naast een ijsbaan.
Die sfeer heeft me wel iets gedaan. ‘La longue marche’ is overigens interessant vanuit
een ander oogpunt. Dat lint van 90 meter is zo lang, dat de tijd hier een rol gaat
spelen, veel groter dan bij een normaal rechthoekige muurschildering bijvoorbeeld.
Wanneer je het begin ziet, weet je helemaal niet wat er verder komt; in het midden
ben je al een stuk van het begin vergeten en heb je nog geen vermoeden van het
einde. Die tijdsbeleving geeft het werk een muzikale modus.
Heb je het hele werk ineens ontworpen of is het ontwerp juist met dat verloop van
tijd geëvolueerd?
Verdeeld over het lint en de tijd heb ik eerst een aantal grondthema's uitgezet, daarna
de overgangen tussen de verschillende thema's georganiseerd; ik heb thema's
hernomen en omgekeerd als in een muzikale fuga. Al gaat het niet om een muzikaal
schilderwerk, de structuur ervan heeft iets muzikaals, iets van een symfonische
compositie. De overgangen mochten vooral geen dode punten worden. Zo heb ik
bijvoorbeeld een van de fragmenten wit-zwart gehouden, een soort adagio, krachtig
op zichzelf. De felgekleurde delen valoriseren dit wit-zwarte fragment, en dit
valoriseert op zijn beurt de gekleurde vlakken. Dat is het plastisch spel.
Heb je het eerst getekend?
In dit geval wel, al is dat niet mijn gewoonte. Maar het is met deze opdracht zo gek
gelopen! Ik was bezig met een tentoonstelling voor het Musée d'Art Moderne de la
Ville de Paris: men wilde daar de panelen exposeren van de Biënnale van Venetië.
En op hetzelfde ogenblik kwam die opdracht voor ‘La longue marche’; die wilden
ze daar nog bij zetten. Ik was wild enthousiast en zette er stoom achter: vooruit, Jean,
als je 25 meter klaar krijgt, stel je 25 meter tentoon, krijg je er 42 klaar des te beter.
Drie dagen voor de vernissage was alles klaar: 90 meter. Ik had twee assistenten voor
de praktische uitvoering; die kan rustig aan anderen worden overgelaten, maar ik
moest in dit geval dus wel een heel nauwkeurige tekening maken, tot op 1/10e mm
na, met aanduiding van de kleuren, fragment na fragment. Ik kon dan telkens
voortwerken aan de volgende tekeningen. Pas toen het werk helemaal uitgevoerd
was, heb ik een gouache gemaakt; zo had ik iets om voor te leggen aan de commissie,
die ruggespraak moest houden met de architect. Het project werd in dit geval dus ná
de uitvoering gemaakt.
Hoe verklaar je dat je al tamelijk vroeg succes gehad hebt in België?
Pierre Janlet en Robert Giron, de directeuren van het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel, waren de eersten die zich voor mijn werk interesseer-
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den. Dat is absoluut zeker. Ik geloof dat zij interesse kregen voor de abstracte kunst
via Poliakoff. Die verdoemde Poliakoff heeft ons eigenlijk veel dienst bewezen. Toen
ik in 1954 in Brussel werd uitgenodigd, was dat mijn eerste grote tentoonstelling. Ik
kreeg drie zalen en verkocht dertien werken: er waren in België toen dus al dertien
mensen die iets van Dewasne wilden hebben. Ik stond er paf van, maar was er blij
mee natuurlijk.
Rond de jaren 1960 zijn velen gaan zeggen: de abstracte kunst is dood.
Dat is totaal onmogelijk. Nonsens. Er komen andere scholen en richtingen, natuurlijk
en gelukkig maar. Sommige van die nieuwe dingen vind ik geweldig. Maar waarom
zou een nieuwe richting in de kunst de voorgaande het leven onmogelijk maken?
Kijk eens naar de jaren tussen de twee wereldoorlogen: vier of vijf scholen bestonden
toen naast elkaar, ze zaten zelfs gedeeltelijk in elkaar. Zó gebeuren mutaties, niet
door te verklaren dat de ene richting de andere verjaagt. Dat is een triest banale
manier van denken. De abstracte kunst zelf is overigens nog lang niet uitgepraat. Al
geef ik toe dat het niet gemakkelijk is ze verder te doen evolueren. Velen verlaten
de zuivere schilderkunst: ze hebben niet meer genoeg aan een vlak, ze weten een
vlak niet meer te vullen. Ze gaan experimenteren met ruimte, licht of beweging. Dat
kan een verrijking zijn, maar meestal spruit het voort uit een gebrekkige verbeelding
aan de basis.
Kan een abstract schilder een getuige van de tijd zijn?
Een getuige van zijn tijd zijn is niet alles. Een kunstenaar moet veel ambitieuzer zijn:
hij moet deelnemen aan de mutaties van zijn tijd; meer nog: gericht op de
veranderingen van de toekomst. Een echt belangrijk oeuvre wijst naar de toekomst,
beïnvloedt de toekomst. Als mijn werk alleen maar een weerspiegeling is van wat
bestaat, legt het het bestaande vast, het bevriest het, en dat vind ik catastrofaal. Kunst
is inventie van toekomst. Zij creëert wat nog niet bestaat. Zij roept in de toeschouwer
gevoelens en gewaarwordingen op die hem nog onbekend zijn.
Hoe zie je de algemene evolutie van de kunst?
Zouden wij ons tien jaar geleden hebben kunnen voorstellen wat er vandaag aan de
orde van de dag is? Pop- en Op-Art, Minimal-Art, alles wat er in de Dokumenta te
zien is geweest, de verpakkingen van Christo, de opblaasbare objecten: wat is er de
laatste tien jaar niet allemaal aan bod gekomen? Ik vind het geweldig. Maar tien jaar
geleden waren er ook al wat mensen die zeiden: nu is het wel afgelopen, nu is alles
al wel gezegd. Nee, ik heb vertrouwen in de toekomst. Maar dat belet niet dat ik mijn
kritiek ten opzichte van de figuratie in schilder-en beeldhouwkunst hand-
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haaf. De figuratie bestaat, maar ze komt veel beter tot haar recht in andere technieken:
film of televisie bijvoorbeeld. Tegelijk met mijn tentoonstelling te Parijs was er een
expositie van 24 schilderijen over Vietnam, allemaal heel goed bedoeld. Maar een
artikel in Le Monde of een pamflet heeft veel meer invloed dan al die schilderijen
samen, hoe interessant ook. Ik vind dat een verspilling van energie, van plastische
energie.
Zullen schilder- en beeldhouwkunst in de toekomst een rol blijven spelen? En dan
vooral in het dagelijkse leven?
Met de toeneming van de vrije tijd steeds meer. Het wordt een gelukkige wereld: de
mensen krijgen tijd om na te denken, om dingen te doen, om zich met beeldende
kunst, muziek, poëzie, literatuur bezig te houden. Ik zou daarbij een pleidooi willen
houden voor onze arme musea: ze hebben tegenwoordig zoveel kritiek te verduren.
Ze zijn van belang, ten eerste voor de oude kunst. Ik neem de metro en kan naar Da
Vinci's Gioconda gaan kijken. Of we maken een museum - of moeten we het een
andere naam geven? - waar iets tentoongesteld wordt dat speciaal voor het grote
publiek gemaakt is. Een plaats van bezinning, van meditatie. Maar ik zie wel waar
je naartoe wilt: je wilt het integreren in de stad. Akkoord. Studenten hebben me
gevraagd: meneer, waarom decoreer je niet eens een metro-station? Direct, maar dan
het hele station, ook het gewelf en niet alleen een band langs de muren. Ze moesten
die opdracht aan kunstenaars van verschillende richtingen geven.
Zal Parijs het internationale artistieke centrum blijven?
Dat is moeilijk te zeggen. Parijs is allang geen unicum meer, maar belangrijk zal het
wel blijven. Ten tijde van Rodin waren er pak weg 2.000 mensen in West-Europa
die zich voor kunst interesseerden. Nu zijn er dat misschien 100 miljoen geworden,
200 miljoen in Noord-Amerika, en dan Zuid-Amerika en de rest. Een half miljard
mensen die van kunst voorzien moeten worden. Een land van 200 miljoen mensen
wil natuurlijk zijn eigen kunstenaars hebben, zijn eigen scholen en centra. Dat is
normaal, al is die nationalistische kant van de zaak niet zo sympathiek. Daarachter
staat dan, in onze kapitalistische maatschappij, de economische macht. In de
Verenigde Staten, heb ik me laten wijs maken, wordt er om de week een nieuw
museum geopend. Zij zetten enorme tentoonstellingen op. Zij kunnen zich permitteren
een Pontus Hultèn van het Moderna Museet in Stockholm een contract van drie jaar
aan te bieden om één enkele tentoonstelling te maken1. In Engeland gebeurt hetzelfde
op kleinere schaal. Parijs is

1

The Machine as seen at the end of the mechanical age: The Museum of Modern Art,
New-York (25.11.68-9.2.96) - University of St. Thomas, Houston (25.3.69-18.5.69) - San
Francisco Museum of Art (23.6.69-24.8.69).
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op dat stuk volkomen voorbijgestreefd. De Franse industriëlen interesseren zich niet
voor het probleem, terwijl de eerste de beste Deense industrieel zijn fabriek en
kantoren volstopt met kunstwerken. De Franse bourgeoisie is beneden alles.
Is er één of ander kunstwerk dat je zou willen hebben?
Nee. Ik ben geen verzamelaar. Ik verzamel alleen verzamelaars. Er zijn wel dingen
waar ik veel van hou. De gravures van Dürer bijvoorbeeld. Maar als ik Paolo Uccello
wil zien, neem ik de trein, het vliegtuig of de wagen. Ik heb er absoluut geen behoefte
aan om iets voortdurend bij me te hebben. Met fonoplaten is het net eender. Alleen
Anton Webern misschien. Daar heb ik alles van. Maar daar hoef ik dan ook niet
voortdurend op te zitten kijken. Platen kun je wegstoppen.
Lees je veel?
Nogal. Essays en verzen. Poëzie van Michaux, Benjamin Perret, Artaud. Buiten
Michaux hou ik vooral van dichters die schokken. Ook wel van Allain Jouffroi, een
surrealistisch romantisme waar ik niets van snap, maar waar ik van hou.
De kunstcritici?
In Frankrijk zijn er niet veel. Het zijn bijna allemaal journalisten die slechts toevallig
aan kunstkritiek zijn gaan doen. Er zijn er niet veel die een serieuze theoretische
opleiding hebben gehad. Wat is er in de kunst niet allemaal veranderd, maar de critici
blijven over kunst schrijven op precies dezelfde manier als vijftien, twintig jaar
geleden. Ze zweren nog altijd bij Fénéon en Apollinaire.
Hecht je enig belang aan een interview als dit? Is het niet zo, dat een kunstenaar
zich alleen in zijn werk adequaat kan uitdrukken?
Als mensen me vragen voor een groepsbezoek aan een van mijn tentoonstellingen,
dan ben ik daar altijd graag bij. Het zijn meestal wel dezelfde vragen die terug komen,
maar ik vind dat toch wel belangrijk. Niet zozeer het contact van mens tot mens,
maar het contact der ideeën. Rond het werk gonst het van ideeën, en die moeten
overkomen. Natuurlijk kan ik niet uitleggen hoe ik bijvoorbeeld ‘La longue marche’
gemaakt hebt, hoe de creatie verloopt. Maar wel, waarom ik het zo en zo doe, en met
wat voor een vocabularium ik werk. Zo win je tijd, je kunt het publiek sleutels
aanreiken om de toegang tot het werk te vergemakkelijken.
7 maart 1969
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Verhoging van het intelligentiepeil
Paul Overhage S.J.
Steeds luider klinkt de roep om zorg voor de begaafdheden en vergroting van hun
aantal, om opvoering van de intelligentie en vervolmaking van karaktereigenschappen,
zoals uithoudingsvermogen, gevoel voor samenwerking enz., die onontbeerlijk zijn
voor de volledige ontplooiing van de geestelijke talenten. Dit valt in eerste instantie
te verklaren uit bekendheid met de prestaties op hoog niveau van uitzonderlijk
begaafde mensen. Tegenwoordig komt daarbij nog de grote vraag naar gekwalificeerde
personen, waaraan wetenschap en techniek in steeds grotere omvang behoefte hebben.
Deze behoefte lijkt in geometrische proporties toe te nemen. Inderdaad is het aantal
beoefenaars van wetenschap en techniek, in het bijzonder van specialisten, in de
centra van onderzoek en fabricatie in de twee laatste decennia sprongsgewijs omhoog
gegaan.
Ook bij volledig gebruikmaken van alle reserves blijft het aantal hoog
gekwalificeerde, geniale onderzoekers betrekkelijk gering, en de overigen zijn niet
toereikend om de behoefte te dekken. De vraag overtreft het aanbod. Zorg voor de
begaafden en vergroting van hun aantal binnen iedere staat afzonderlijk en in de hele
mensheid is dus een eis van het ogenblik. Vandaag bestaat er niet zozeer behoefte
aan ‘mensenkrachten’ als wel aan ‘hersenkrachten’. Zou men ondanks de belangrijke,
tegenwerkende moeilijkheden er eenmaal in slagen alle begaafden van deze wereld
op te sporen, hun een zo goed mogelijke opleiding te geven en ze op de voor hen
geschikte plaats in te schakelen, dan zou daarmee alleen nog maar het in de mensheid
voorhanden potentieel aan begaafdheden volledig worden benut. Een werkelijke
opvoering van de intelligentie zou daarmee nog niet zijn bereikt.
Het is dan ook mogelijk dat bij de huidige stormachtige expansie en
voortschrijdende ontwikkeling techniek en wetenschap vroeg of laat op een grens
stoten en goedschiks of kwaadschiks hun tempo moeten verminderen. De andere
grens wordt gevormd door de enorme kosten van het wetenschappelijk en toegepast
onderzoek, die het bruto-sociaal inkomen van iedere staat afzonderlijk op de duur
overbelasten.

Streven. Jaargang 23

393

Hoop en vrees
Men hoopt, men is er zelfs veelal van overtuigd, in staat te zijn intelligentie en
begaafdheid op te voeren1. Er zijn nl. geen aanwijzingen, aldus Muller (1960), ‘dat
wij op het huidige tijdstip een door de fysiologie gestelde grens of een optimale
toestand naderen’. ‘Het algemene peil van erfelijk bepaalde intelligentie’, aldus een
uitspraak van Huxley (1963), ‘kan door eugenetische selectie worden verhoogd.
Reeds een geringe stijging van het gemiddelde niveau zou een merkbare stijging van
het aantal uitzonderlijk intelligente en begaafde mensen ten gevolge hebben, die
nodig zijn om onze voortdurend complexer wordende samenleving op gang te
houden’. Het gaat daarbij niet eens zozeer om het creëren, kweken of doorbreken
van buitengewone talenten of bekwaamheden die tot nu toe nog niet hebben bestaan,
maar om een algemene opvoering van het gemiddelde intelligentiepeil. Zulk een
streven wordt echter volgens Ch. G. Darwin (1960) vooreerst nog belemmerd door
de in de gehele wereld toegepaste geboorte-controle, en wel omdat deze vanuit
genetisch standpunt bezien volstrekt willekeurig wordt toegepast zonder dat daarbij
ook maar enigszins rekening wordt gehouden met de vergroting van het aantal
begaafden en de aan hen te besteden zorg. Hierbij bestaat zelfs het gevaar, dat het
gemiddelde intelligentiepeil daalt. Ook Dice (1960) wijst er op dat sinds de invoering
van de contraceptieve middelen vooral de vruchtbaarheid van de begaafde individuen
en klassen vermindert, waardoor met elke generatie de factoren die voor een hoge
graad van intelligentie gunstig zijn, afnemen. Anderen, b.v. Scott (1961), leggen de
nadruk op de enorme constantie van het gedrag, zoals teelt en domesticatie van
huisdieren op zulk een indrukwekkende wijze laten zien. De hond b.v. werd in de
loop van ongeveer de laatste 10.000 jaar onderworpen aan alle mechanismen van de
genetische verandering, met inbegrip van selectie en inteelt binnen uiterst kleine
populaties. ‘Wanneer men echter de hondensoorten overziet, blijkt duidelijk dat het
algemene gedragspatroon dat van de voorouders, de wolf of de jakhals, is. Dit moge
dan versterkt of ten dele onderdrukt zijn, in wezen is er niets veranderd’. Zal het bij
de domesticatie van de mens anders zijn? In elk geval heeft sinds de Neandertaler
ongeveer 50.000 jaar geleden, zoals de palaeontologische vondsten aantonen, volgens
de nadrukkelijke bewering van Mayr (1963), geen verdere vergroting van de hersenen
meer plaats gevonden, een heel merkwaardig verschijnsel. Haldane (1960/1961)
spreekt het vermoeden uit ‘dat de komende tien miljoen jaar van onze evolutie (een
misschien bewust gecontroleerde evolutie) eerder in de richting van

1

Over vervolmaking van de intelligentie door manipuleren met menselijke hersenen, zie P.
Overhage, Manipuleren met hersenen, in Streven, nov. 1969, 118-127.
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sterilisatie van onze geestelijke vermogens gaan dan in die van verwerving van
nieuwe geestelijke eigenschappen of van een wijde verbreiding van zulke
begaafdheden als sporadisch in mensen als Aristoteles, Vergilius, Tansen
(waarschijnlijk India's grootste musicus), Newton en Goethe aan de dag treden’. Er
zijn nog tal van redenen tot hoop en vrees van deze en dergelijke aard. De speelruimte
voor meningen en hypothesen is bij het thema ‘opvoering van het intelligentie-peil’
in elk geval heel groot.

Intelligentie en erfelijkheid
Het is bekend en algemeen aanvaard dat de ontplooiing van begaafdheden in sterke
mate afhankelijk is van milieu-omstandigheden, b.v. van het geestelijk niveau van
een gezin en van de aard van het culturele peil van de sociale groep waarin iemand
leeft en opgroeit en waarvan langs talrijke en heel fijne kanalen invloeden uitgaan.
Velen die op zich zelf de biologische voorwaarden en de aanleg bezaten voor
uitzonderlijke prestaties op geestelijk gebied, faalden omdat de milieu-omstandigheden
ongunstig waren. Intelligentie en begaafdheid hebben echter ook een erfelijke
grondslag, die wat zijn structuur en invloed betreft ook vandaag nog een groot
mysterie is. Deze grondslag exact te doorgronden en de wijze waarop intellectuele
eigenschappen aan de volgende generatie worden doorgegeven, gedetailleerd te
analyseren, vormt de eigenlijke moeilijkheid bij alle overdenkingen en inspanningen
om intelligentie en begaafdheid te vermeerderen en op te voeren, omdat de genetische
mechanismen die betrekking hebben op intelligentie en persoonlijkheid, tot nu toe
nauwelijks zijn begrepen. Hier moet nog een geweldig stuk wetenschappelijke arbeid
worden verricht, zoals later nog duidelijk zal worden.
Dat kan in eerste instantie worden teruggebracht tot het feit dat de mens, volgens
Mather (1964), ‘een moeilijk object voor genetisch onderzoek is: zijn gezin is klein,
de tijd tussen de geboorte van de ene generatie en de er op volgende is lang, zijn
huwelijken staan niet onder genetische controle, zodat de informaties die voor het
uitwerken van een bevinding op genetisch gebied van wezenlijke betekenis zijn,
slechts uitermate moeizaam verkregen kunnen worden’. Voorts schijnt het vast te
staan dat er talrijke genen zijn die bij de ontwikkeling van de intelligentie meespelen;
hun aantal en de wijze van overdracht is echter niet bekend. Volgens Simpson (1960)
wordt de intelligentie bepaald ‘door een groot aantal genen die met elkaar in
wisselwerking staan, misschien ook door het gehele systeem dat als een complexe
eenheid werkt’. Vele of misschien alle erfelijke factoren die bijdragen tot de
voortbrenging van een superieure intelligentie en persoonlijkheid, hebben, zoals
wordt aangenomen, hun fundament in multipele
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genen. ‘Er bestaat een multipel factoren-of polygenisch type van erfelijkheid’ (Dice
1960). De relatie van genetische substantie tot begaafdheid en karakter is daarom,
aldus v. Verschuer (1966), ‘zo complex en totaal, dat zij voor wat het normale betreft,
niet herleid kan worden tot de werkzaamheid van afzonderlijke genen. Alleen voor
enkele schaarse gevallen van ziekelijke stoornis heeft men tot nu toe door analyse
afzonderlijke genen als oorzaak aangewezen’. Op grond van deze bevinding wordt
het proces dat een uitzonderlijke persoonlijkheid voortbrengt, hoogst ingewikkeld.
‘De multipele genen die de overerving van geestelijke eigenschappen controleren,
moeten volgens de opvatting van Dice (1960) ‘in elke menselijke bevolkingsgroep
wijd verbreid zijn. Op grond van de hercombinatie van deze genen in iedere generatie
valt een aanzienlijke variatie onder de kinderen van één gezin te verwachten;
desondanks zullen bepaalde familie-gelijkenissen optreden. De kinderen van iemand
met buitengewone bekwaamheden behoeven daarom in dit opzicht niet volledig op
hun ouders te lijken. Toch mag worden verwacht dat de kinderen van ouders die een
grote speciale begaafdheid bezitten, wat deze begaafdheid betreft boven het algemene
niveau van de bevolking waartoe zij behoren, zullen staan’. Deze opvatting ligt ten
grondslag aan alle inspanningen tot opvoering van de gemiddelde intelligentie. Als
nl. dragers van grote talenten elkaar voor het doorgeven van hun erfgoed steeds weer
zouden ontmoeten, dan zou in de loop van enkele generaties een vermeerdering van
deze waardevolle kenmerken verwacht kunnen worden. Het algemene intelligentiepeil
zou op deze manier omhoog gaan. Volgens Huxley (1962) ‘zou een geringe stijging
van de gemiddelde begaafdheid noodzakelijkerwijs een opwaartse beweging van de
hele frekwentiecurve ten gevolge hebben’ en daarmee een belangrijke toename van
het absolute aantal zeer intelligente en uitnemend begaafde mensen.
Voor de opvatting dat uit begaafde gezinnen in doorsnee begaafde kinderen
voortkomen, zouden b.v. de scholen van Oakridge en Los Alamos, twee centra van
het Amerikaanse atoomonderzoek, aanknopingspunten kunnen bieden. In beide
plaatsen heeft, zoals Buddecke meedeelt (1965), een boven het gemiddelde liggende
concentratie van intellectuelen met specifieke begaafdheden plaats gehad. In de
scholen aldaar zijn klassen waarin het gemiddelde intelligentie-quotient 140 bedraagt,
terwijl van de bevolking gemiddeld slechts één enkel kind op de 300 dit peil bereikt.
Op grond hiervan lijken de begaafdheden en de talenten van de voorouders een
belangrijke betekenis voor de nakomelingen te hebben. Handvaardigheid bij de
voorouders van artiesten, retorisch talent bij de voorouders van dichters, filosofische,
natuurwetenschappelijke of didactische talenten bij de voorouders van beoefenaars
van wetenschap enz. zouden daarom wel
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eens gepredisponeerde factoren voor de opbouw van buitengewone begaafdheden
kunnen zijn.
Op dit ogenblik ontbreekt echter nog de gedetailleerde en exacte kennis van de
samenhang tussen intelligentie en erfelijkheid. Wij weten niet hoe verschillen in
intelligentie die in het normale vlak liggen, worden overgeërfd. Evenmin kennen wij
de verdeling en frekwentie van de verschillende soorten van intelligentie en
persoonlijkheid binnen één bevolking. Er bestaat geen classificatie van specifieke
begaafdheden en ook is het niet mogelijk de snelheid van het toe-en afnemen van
het aantal genen die de geestelijke begaafdheid beïnvloeden, zó te schatten, dat
planning met het oog op vergroting van hun aantal mogelijk geacht kan worden. Juist
wegens het enorme aantal variabelen en de buitengewone verschillen in geestelijke
aanleg tussen de individuen van menselijke bevolkingsgroepen is er nog helemaal
geen analyse verricht van de sterkte en richting van de selectie in verband met
spreiding en peil van de intelligentie binnen bevolkingsgroepen. Simpson (1960) is
zelfs van mening dat er geen bewijsmateriaal bestaat dat de selectie degenen die een
hogere graad van intelligentie bezitten, bevordert. Wegens deze situatie verlangt
Dice (1960) de oprichting van een instituut tot onderzoek van zulke vraagstukken
en samenhangen. Dit is volgens hem noodzakelijk, omdat ‘geestelijke begaafdheid
en karaktervolle persoonlijkheid de meest waardevolle rijkdommen
vertegenwoordigen die de wereld bezit. Deze rijkdommen moeten tot het uiterste
worden gebruikt.... Alle stappen die een. vergroting van het aandeel aan geestelijk
superieure persoonlijkheden in de bevolking ten gevolge hebben, zijn daarom van
onschatbare waarde voor de wereld van de toekomst’.

Intelligentie en vruchtbaarheid. Kunstmatige inseminatie
Wanneer begaafden gemiddeld meer begaafde nakomelingen hebben dan minder
begaafden - aangenomen dat de vruchtbaarheid dezelfde is -, dan moet het aandeel
van de begaafden binnen een bevolking door positieve beïnvloeding juist van de
begaafden opgevoerd kunnen worden. De eugenetica heeft deze mogelijkheid
aangegrepen. Muller verdedigt en propageert daarom de kunstmatige inseminatie
door donors van uitzonderlijk geestelijk niveau, waarover wij reeds elders hebben
gesproken2. Hij hoopt op deze manier buitengewone eigenschappen van lichaam,
geest en hart te kunnen vermeerderen en zo ver mogelijk over de mensheid te
verspreiden. ‘Het is evident’, zegt hij (1960), ‘dat wij onbegrensd voordeel kunnen
trekken uit een continue toename van onze geestelijke krachten: door

2

P. Overhage, Manipulationen an der menschlichen Keimgeschichte, in Stimmen der Zeit 183
(1969), pp. 23-44.
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grotere bekwaamheid voor analyses, kwantitatieve methoden, integrerende werkwijze
en fantasierijke scheppingen, door diepgaande onderzoekingen, door gemakkelijker
verstaan van algemene structuren, als zij diep verborgen zijn, door gelijktijdig en
gecoördineerd bevatten van steeds meer elementen van een situatie, door onderkennen
van meer stappen voorwaarts, door krachtiger multidimensionaal denken en door
vruchtbare creatieve fantasie. Bovendien is nog te hopen, dat misschien nieuwe
doorbraken worden gevonden’. In elk geval, aldus Hardin (1959) tilt de kunstmatige
inseminatie de menselijke stam op een hogere trede. Wanneer eerst maar eens op de
‘spermabanken’ rijk, vanuit eugenetisch gezichtspunt uitgelezen, dus
hooggekwalificeerd materiaal aan spermata van verschillende genetische structuur
en toekomstige faenotypische kenmerken ter beschikking staat, dan is ook, volgens
de nadrukkelijke opvatting van Muller (1963) de vrije ‘teeltkeus’, de ‘germinal
choice’, door de echtgenoten gewaarborgd. Daar de kiezende paren uit de gehele
bevolking komen, is volgens hem ook de spreiding van de selectie verzekerd, zodat
een groot aantal geestelijke en lichamelijke eigenschappen, die ieder voor zich hoog
aanslaat, wordt voortgeplant. Daardoor zou tevens een gezonde verscheidenheid
gegarandeerd zijn. Muller (1964) is van mening dat de verspreiding en toename van
de praktijk der kunstmatige inseminatie nog in een vroeg stadium een grote
hoeveelheid duidelijk voorbeeldige kinderen ten gevolge zal hebben. ‘Deze levende
lessen zullen dan aan anderen het overtuigend bewijs leveren en aldus tot een steeds
vaster aanvaarden en een steeds sterker overheersen van deze methode leiden’.
Voor soortgelijke eugenetische doeleinden moeten de kunstmatige bevruchting
van een menselijk ei in vitro door menselijke spermata met daaropvolgende inplanting
en de kunstmatige parthenogenese respectievelijk klonische voortplanting, b.v. door
overdracht van ongereduceerde celkernen in eieren die van de kern ontdaan zijn,
dienen3. Deze procédé's zouden volgens Muller (1962) ‘de mogelijkheden van keuze
van sperma geweldig vergroten’. Bij de kunstmatige inseminatie die thans vooral
wordt toegepast om de gevolgen van onvruchtbaarheid te compenseren, zou echter
nog sterker rekening gehouden moeten worden met eugenetische factoren. Dan zou
zij de dringende wens van de echtparen vervullen om hun kinderen een in eugenetisch
opzicht superieure aanleg te doen toekomen. Om deze mogelijkheid te realiseren,
aldus vat Muller (1963) zijn opvatting en toekomstverwachting nog eens samen,
‘moeten uitgebreide spermabanken worden opgericht, die materiaal van eminente
donors benevens alle belangrijke gegevens over de donor en zijn familie bevatten.
Niet alleen de langdurige conservering maar ook de erkende capaciteiten van de
donor zullen

3
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de noodzakelijke openheid en vrijwilligheid van de keuze waarborgen en de
voorlichting ondersteunen. De idealistische voorhoede en haar opvolgers zullen door
dat de buitengewone betekenis van gezondheid, intelligentie en broederschap
algemeen aanvaard wordt, een gezonde genetische vooruitgang inluiden. Hun
verschillende houding ten opzichte van bijzondere aanleg zal een heilzame, gezonde
verscheidenheid begunstigen’.

Minder nakomelingen uit begaafde gezinnen
In de wetenschappelijke literatuur vindt men telkens weer de voldoende gefundeerd
geachte uitspraak, dat begaafde gezinnen gemiddeld minder kinderen hebben dan
minder begaafde. ‘Het is mogelijk, zo niet waarschijnlijk’, aldus b.v. Simpson (1960),
‘dat tegenwoordig gemiddeld elke nieuwe generatie wat haar oorsprong betreft, voor
het grootste deel afstamt van minder intelligente leden van de vorige generatie’. Uit
het feit, zegt Buddecke (1965) dat individuen met positieve geestelijke eigenschappen,
zoals specifieke begaafdheid op het gebied van de natuur-en geesteswetenschappen,
hoge intelligentie, verantwoordelijkheidsgevoel, bewegelijkheid van geest, een
beneden het gemiddelde liggend aandeel in de voortplanting blijken te hebben,
resulteert een verontrustend sociologisch fenomeen. Omdat nl. intelligentie en
begaafdheid ‘genetisch vaststaande kenmerken zijn, vindt op deze manier een selectie
plaats die in strijd is met de belangen van de mensheid’.
Het is niet goed mogelijk deze gevolgtrekking te negeren. Wanneer nl. bepaalde
genetische typen binnen een bevolking minder kinderen hebben dan de doorsnee,
dan zal van de ene generatie op de andere de frekwentie van hun genetisch type
binnen de bevolking verminderen. Er vindt een selectie, die immers niets anders is
dan gedifferentieerde vruchtbaarheid, plaats die tegen dit type ingaat. Als daarentegen
bepaalde andere genetische typen meer kinderen voortbrengen dan de doorsnee, zal
hun genetisch type van generatie op generatie frekwenter worden. De selectie zal ze
begunstigen. Inderdaad vond b.v. bij de ontwikkelde bevolkingsgroepen in de
Verenigde Staten tijdens de grote economische depressie, zoals Osborn (1960)
meedeelt, ruim de helft minder geboorten plaats dan bij de overige. De selectie was,
wat de begaafdheid betreft, in haar tegendeel verkeerd. De bevinding, dat in
geïndustrialiseerde landen de bevolkingsgroepen die een intellectuele vorming of
een vakopleiding hebben genoten, een geboortefrekwentie vertonen die ontoereikend
is om hun aantal tegenover de overige bevolkingsgroepen op hetzelfde peil te houden
of te vergroten, heeft, aldus Penrose (1951), een alarmerende uitwerking gehad. De
huidige beoordeling van deze bevinding is eerder nog pessimistischer, ofschoon
volgens Rostand (1961) op dit ogenblik ‘niets onzekerder is dan de gene-

Streven. Jaargang 23

399
tische effecten van deze verschillen in vruchtbaarheid’. Men spreekt van het gevaar
van een ‘genetical erosion’ (Sirks 1961).

Oorzaken van de verschillen in vruchtbaarheid
Penrose (1950) houdt het zo juist genoemde verschijnsel niet in ieder geval voor een
teken van degeneratie, omdat immers de meest uiteenlopende factoren kunnen
bijdragen tot de totstandkoming ervan. Dice (1960) noemt b.v., zoals reeds vermeld,
de uitwerking van het toepassen van anticonceptionele middelen, die eerder en
gemakkelijker in sociaal hogergeplaatste groeperingen dan in gezinnen van
ongeschoolde arbeiders ingang vinden. Misschien speelt ook de partnerkeuze mee,
b.v. het streven te trouwen met iemand uit gelijk milieu, de economisch-financiële
situatie, een laat huwelijk wegens de kosten van een langdurige beroepsopleiding.
Misschien zijn er ook door sociale factoren bepaalde verschillen in de grootte van
de gezinnen. Wanneer de oorzaken inderdaad op dit vlak moeten worden gezocht,
dan kunnen betrekkelijk geringe veranderingen in de sociale, economische en
psychologische omstandigheden tot een gunstiger beeld van de verdeling der
geboortefrekwentie leiden. ‘In elk geval’, aldus de opvatting van Carter (1966), ‘zal
een vooruitziende samenevling niet slechts aan haar geestelijk meer beperkte leden
alle steun verlenen bij de planning van de grootte van hun gezin, maar ook de meest
begaafden er toe aanzetten de grootte van hun gezin zo te regelen dat deze het niveau
van een loutere vervanging te boven gaat’.
Het is echter ook mogelijk dat de hypothese van Penrose (1955) wordt bevestigd,
dat nl. de genen die de intelligentie controleren, wegens de heterozygotie ook de
vruchtbaarheid beïnvloeden. Dan zouden deze genen die de intelligentie bepalen, als
zij in homozygotische (zuiver erfelijke) combinatie voorhanden zijn, hetzij lage
intelligentie in verbinding met geringe vruchtbaarheid voortbrengen of hoge
intelligentie eveneens in verbinding met geringe vruchtbaarheid. Zijn deze genen
echter in heterozygotische (gemengd-erfelijke) combinatie voorhanden dan brengen
zij, zoals Penrose veronderstelt, niet alleen een gemiddelde graad van intelligentie
voort, maar op grond van de meestal verhoogde vitaliteit van de heterozygoten ook
een toename van de vruchtbaarheid. Dientengevolge zouden dus mensen met een
gemiddelde intelligentie op grond van hun heterozygotische structuur vruchtbaarder
en dus in biologische betekenis deugdelijker zijn, terwijl de uitersten, die door genen
in homozygotische toestand worden bepaald, dus personen met een boven het
gemiddelde liggende óf met een heel geringe intelligentie, een verminderde
vruchtbaarheid vertonen.4

4

P. Overhage, Biologische Auslese als differenzierte Fortpflanzung, in Stimmen der Zeit 176
(1965), 605-615.
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Als dit zou kloppen, dan is natuurlijk de poging twijfelachtig geworden om het
intelligentieniveau door bewuste selectiemaatregelen op de duur te verhogen. Het
zou echter even onwaarschijnlijk zijn, dat het intelligentiepeil automatisch tengevolge
van gedifferentieerde voortplanting daalt. Er bestaat veeleer een evenwicht in een
bevolking of in de mensheid, dat binnen zekére grenzen positieve of negatieve
schomelingen kan vertonen.
Om deze reden hecht Penrose (1959) volstrekt geen waarde aan de voorspelling
van een snelle daling van het intelligentiepeil als gevolg van verschillen in
vruchtbaarheid. ‘Iedere schadelijke uitwerking van dergelijke aard zou in zeer sterke
mate geremd worden door de tendens tot genetisch evenwicht. In het algemeen heeft
immers de verscheidenheid van polymorfe systemen die in de mens voorhanden zijn,
waarschijnlijk evolutieve waarde voor de toekomst’. Ook Medawar (1962) legt er
de nadruk op dat aan iedere opgang maar ook aan elke neergang een natuurlijke grens
is gesteld. ‘Wanneer een dictator zou proberen’, aldus Medawar, ‘door natuurlijke
selectie de intelligentie van de gehele bevolking omhoog te stuwen tot het vandaag
bereikbare maximum, of deze tot op het laagst mogelijke minimum te reduceren,
dan zouden deze inspanningen, daar ben ik zeker van, zelfvernietigend zijn. De
bevolking zou in aantal teruglopen en in het ergste geval uitsterven. De superieure
kwaliteit van de hetero-zygoten zou zijn arglistige plannen op de lange duur
verijdelen’5.
Volgens andere auteurs bestaat er geen directe relatie tussen hoge intelligentie en
vruchtbaarheid, op zijn minst zou de heterosis bij genen die voor intelligentie
verantwoordelijk zijn, geen factor van betekenis blijken te zijn die gedifferentieerde
vruchtbaarheid bij de klassen van de samenleving veroorzaakt. Volgens Mayr (1963)
is de geringere mate van vruchtbaarheid bij mensen met een hoge begaafdheid minder
een biologisch kenmerk, maar eerder een uitvloeisel van sociale en economische
factoren.

Opvoering van het aantal geboorten bij begaafde gezinnen
Deze tegenstrijdige opvattingen tonen aan hoezeer er vooreerst nog behoefte bestaat
aan gefundeerde informaties, informaties over de grootte van de verschillen in de
geboortefrekwentie die worden aangetroffen bij de afzonderlijke beroepen en sociale
groeperingen van een samenleving, over

5

‘Men denke zich eens in’, aldus Hardin (1953), ‘wat er zou gebeuren als wij op magische
wijze zouden kunnen bereiken dat alle mensen van onze samenleving een intelligentiequotient
van 140 zouden krijgen, en wel vanaf a.s. vrijdag 16 uur. Men stelle zich voor hoe deze
mensen met een bijna geniale intelligentie al het routinewerk van het dagelijkse leven zouden
verrichten.... Zullen bij al deze intelligentie de taken van de samenleving beter worden
vervuld? Misschien voor één of twee dagen, maar niet voor langere tijd. Wij kunnen met
zekerheid voorspellen, dat spoedig een massa-oproer onder de verveelde genieën zal uitbreken.
Hoge intelligentie heeft alleen nut in situaties die er om vragen’.
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de aangeboren variatie van intelligentie-kenmerken, over samenhang van intelligentie
en grootte van het gezin en de plaats van het kind daarin, over de leeftijd van de
moeder bij de geboorte van het kind, over de lichaamsgrootte enz.. ‘Als wij maar
eerst eens over informaties beschikken over de mate waarin elk type specifieke
begaafdheid wordt overgeërfd, over factoren van het milieu, die de ontwikkeling van
de begaafdheden van ieder individu zouden kunnen beïnvloeden, en over de verdeling
van de geestelijke talenten in een bevolking, dan kunnen onze medeburgers er op
vertrouwen’, aldus de hoopvolle verwachting van Dice (1960), ‘dat de noodzakelijke
stappen worden ondernomen, om de gehele voorraad talenten te vergroten’.
Ondanks de onzekerheid over de vraag of in de mensheid een daling van het
intelligentiepeil plaats vindt of dat de mensheid een toestand van evenwicht heeft
bereikt, streeft men naar de verwezenlijking van het beginsel: ‘Hoe groter het aantal
begaafdheden en talenten is waarover iemand beschikt, des te belangrijker is het dat
hij of zij een groter aantal kinderen dan het gemiddelde van de bevolking heeft’ (Dice
1960). Daarom heeft men een aantal voorstellen, vooral van sociale of economische
aard, gedaan om het beoogde doel te bereiken, b.v. de verhoging van het salaris van
jonge geleerden ten einde hen te stimuleren tot het vergroten van hun aantal kinderen,
verlichting van de financiële lasten van een langdurige wetenschappelijke studie
door doelbewuste ondersteuning, opdat begaafden vroeger, d.w.z. reeds tijdens de
lange opleidingsperiode kunnen trouwen. Ook bestaan reeds een aantal schema's,
wier toepassing de geboortenquota van begaafde en succesvolle personen tracht te
verhogen.
‘In elk geval zou de samenleving moeten proberen’, aldus Osborn (1964), ‘voor
voorwaarden zorg te dragen die er op gericht zijn de uiteenlopende geboortefrekwentie
op verschillende manier te beïnvloeden. Er zouden middelen gevonden moeten
worden om grotere gezinnen te bevorderen bij die echtparen wier prestaties bij hun
privé-werkzaamheden boven de middelmaat liggen; tezelfdertijd zouden deze
voorwaarden van dien aard moeten zijn dat de echtparen die minder succesvol zijn,
geneigd zijn gezinnen te hebben die beneden het gemiddelde liggen.... Het zoeken
naar middelen om een geboorteselectie die een dergelijke verscheidenheid veroorzaakt,
toe te passen, is zojuist pas begonnen’. De allereerste stap in deze richting moet
echter de opvoeding van de publieke opinie zijn tot beter begrip van het
evolutieproces, tot verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. de komende generaties en de
verdere evolutie van de mensheid.
Verwijzing: De werken van de in de tekst aangehaalde auteurs zijn aangegeven in P.
Overhage, Experiment Menschheit. Die Steuerung der menschlichen Evolution
(Frankfurt, 19682).

Streven. Jaargang 23

402

De ene menswetenschap II
Krachten en centra in de modernisering van de maatschappij
Theo P.M. de Jong
1. Bevolkingsgroei
De bevolkingsstatistiek heeft nog altijd de naam van een zekere dufheid. De laatste
jaren komen echter resultaten aan het licht die o.m. Daedulus - uitgave van de
American Academy of Sciences - deed besluiten er haar voorjaarsnummer 1968 aan
te wijden. Daarbij zat deze overtuiging voor: ‘Het zal tijd vragen, wellicht enkele
decaden, om te bereiken wat zich nu reeds aankondigt: een grootscheepse
herinterpretatie van de veranderingen gedurende de afgelopen 400 jaar in Europa en
Amerika - en daardoor wellicht de kans om de toekomst van de andere continenten
te begeleiden’. Tussen bevolking en economische groei bestaan curieuze en
hedentendage schokkende verbanden. En de invloed ervan op sociale aspiraties komt
geleidelijk in het vizier1. Saillante punten uit deze onderzoekingen zijn de volgende:
a. Er bestaat geen rechtlijnig verband tussen bevolkingsgroei en economische
ontwikkeling. Vóór 1700 werd bevolkingsstijging meestal teruggebogen door ziekte,
hongersnood en oorlog. Alleen bij grondige veranderingen in de welvaartsverzorging,
zoals bij de overgang naar de landbouwsamenleving (circa 10.000 jaar v. Chr.) kon
de groei geconsolideerd worden.
b. Bevolkingsgroei kan stimulerend werken op de produktie, mits een samenleving
over investeringsbronnen beschikt, over de bereidheid deze aan te wenden en over
de mogelijkheid om ze renderend te maken. Zo had na 1750 in Engeland de
bevolkingsgroei, ondanks heftige sociale spanningen, een stimulerend effect. Echter
eerst na 1840 was het industrialisatietempo zodanig gestegen, dat van een duidelijk
zichtbare groei van het inkomen per hoofd van de bevolking kon worden gesproken.
Europa

1

Wie in een kort artikel al deze mogelijkheden tesamen wil zien leze van Herbert Moller,
Youth as a Force in the Modem World, Society and History, X jrg., no. 3, 1968. Een aantal
gegevens zijn hier overgenomen.
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profiteerde daarna van de mogelijkheid om mensen te laten uitwijken naar de
Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika, Australië, Canada en Nieuw
Zeeland. Daar werden met Europees kapitaal sterke economieën opgebouwd, die in
stimulerend handelscontact met de oude bases aan allen vooruitgang schonken. In
de periode na 1945 ondergingen de Europese economieën - mits investeringen voor
onderwijs werden opgebracht - een technologische revolutie die veel mensen kon
gebruiken, zodat er krapte op de arbeidsmarkt ontstond. In deze landen verschoof
het vraagstuk dan ook van economische bevolkingsdruk naar sociale overbevolking.
c. Economische groei kan echter ook mislukken, ook als er investeringsmogelijkheden
zijn die worden benut. Dit verschijnsel treedt op, wanneer de bevolkingsgroei een
te hoog tempo heeft, waardoor het gezamelijke inkomen wel stijgt, doch onvoldoende
om tot inkomensvergroting per hoofd te geraken. Het is de situatie van menig
ontwikkelingsland, alwaar de regeling der sterfte vooraf gaat aan die van de geboorte2.
d. Een dergelijke disharmonie tast de grondslag van menig nieuwe natie aan. Immers,
het onafhankelijk worden van vreemde overheersing plaatst deze volkeren voor de
opgave van politieke stabiliteit en mobilisatie van talent. Dat te moeten volbrengen
onder deze - en andere - ongunstige condities, stelt de leiders voor de taak om politieke
loyaliteit te vragen in ruil voor ‘salariskorting’.
e. Om het sociaal-psychologische proces te begrijpen dat annex is aan deze
veranderingen, is de demografie zich gaan bezighouden met de verhouding tussen
de omvang van de diverse leeftijdsgroepen. We zagen al dat voor economische groei
een niet te snelle bevolkingsvermeerdering wenselijk is, zeker in de aanloopperiode
van de industrialisatie. Hetzelfde geldt echter voor de vertrouwensrelaties tussen de
verschillende leeftijdsgroepen en sociale segmenten (landbouw vs nijverheid;
platteland vs steden; standen vs klassen). Een relatief omvangrijke groep adolescenten
stelt b.v. de leidinggevenden voor nogal wat vraagstukken. Dat behoeft niet altijd
ongunstig te zijn. Hervorming en Franse revolutie vielen samen met een overwicht
van de jeugdigen op de ouderen. Het effect van deze gebeurtenissen kan moeilijk als
negatief saldo worden geboekt.

2

Gegevens over de ontwikkeling van de diverse nationale, continentale en wereldinkomens
in de periode 1750-1960 zijn na 1918 door de Volkenbond tesamengebracht. Het werk is
voortgezet door organen van de Verenigde Naties. Leidinggevend werk verricht Simon
Kuznets, waarvan zich Economic Growth and Structure (1965) en Modern Economic Growth
(1966) goed laten lezen. Voor Nederland bestaan tot nu toe geen betrouwbare gegevens voor
de 19e eeuw.
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Jaar

Land

15-29 t.o v. de groep 30 jr
en ouder

1790

Frankrijk

60.7

Verenigde Staten

103.7 (man)

Groot Brittannië

77.1

Frankrijk

56.3

Frankrijk

48.5

Groot Brittannië

72.1

Duitsland

67.9

Verenigde Staten

73.1

Verenigde Staten

59.3

1930

Duitsland

49.5

Jaar

Frankrijk
Land

45.5
Ratio

Frankrijk

35.8

Groot Brittannië

33.8

Duitsland

40.0

Verenigde Staten

39 4

Syrië

73.3

Egypte

65.1

Turkije

73.9

Ghana

85.3

Brazilië

85.4

Kenya

90 3

1840

1900

1960

1960

Kijkt men naar de linkerkant van het door Moller samengestelde staatje, dan loopt
het verhoudingscijfer voor Frankrijk in de periode 1790-1930 steeds meer terug.
Men ziet hoe ‘jong’ de Verenigde Staten waren in de 19e eeuw. Aan de rechterzijde
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ontwaart men de zich voortzettende veroudering van de westerse landen, al moet
worden toegevoegd dat vanaf 1960 de na-oorlogse geboorten de drempel van 15 jaar
zijn gaan overschrijden. Kijkt men naar de niet-westerse landen in de rechterhelft
van dit staatje, dan ziet men dat aldaar 19e-eeuwse Europese verhoudingsgetallen
worden gescoord. Men moet dan bovendien goed in het oog houden, dat deze landen
geen jongeren kunnen exporteren via emigratie of kolonisatie. Bovendien leven zij
in gebieden waar de absolute omvang van hun bevolking in een relatie tot de
bestaansmiddelen staat die ongunstiger is dan in het 19e-eeuwse Europa. Tenslotte
leven deze naties in een wereld waar via de communicatie welvaartswensen snel
overkomen met name uit die gebieden die in grote haast de voltooiing van hun
industrialisatie volbrengen.
Op dit moment heeft Nederland het niveau van massa-consumptie reeds bereikt.
Dat wil zeggen, dat in het jaar 2000 nogal wat volkeren bij het peil Nederland 1970
achterblijven. Temeer klemmend vanwege de snelstijgende welvaartsnormen.
Tot het jaar 2000 - de in 1970 geborenen zijn dan 30 jaar - zal de jeugdige groep
relatief overheersend zijn. Overheersend met name in die gebieden waar de
bestaansmogelijkheden het geringste zullen zijn. Gebieden waar de aspiraties - gewekt
door de onafhankelijkheid, het onderwijs en de lyriek van de ontwikkelingsdecennia
- hoog gericht zullen zijn. Een
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Ontleend aan J. Verschuure, zie noot p. 5.

jonge wereld, die haar eigen en oude magische verleden van zich af zal willen
schudden. De relatief oude gezaghebbers - de Verenigde Staten, Rusland en Europa
- krijgen te kampen met de psychologische last van de macht en de welvaart. Waar
zo weinig ouderen zoveel macht zullen (schijnen te) hebben, zal weinig neiging
bestaan hen te respecteren. Het gezag zal weinig kans krijgen zich als vanzelfsprekend
te handhaven. Het zal zich moeten legitimeren en zich open moeten stellen voor
nieuwe groepen met een andere levensstijl. Het establishment zal op straffe van
ondergang moeten begrijpen dat zijn waarden en normen - hoe gefundeerd wellicht
ook - een afwijking zullen vormen op de dan gangbare algemene ervaring. Alleen
als de leiders durven te anticiperen op de andere waarden van de jeugd - zoals een
geringere neiging tot deugdelijk overleg en bureaucratie - bestaat er enige kans dat
zij deze overgangsperiode (1945-2000) naar een relatief eindpunt kunnen loodsen.
Nog teveel worden de spanningen van het samenleven beleefd als louter botsing van
levenswaarden. Het is noodzakelijk dat voor meer mensen duidelijk gaat worden,
hoezeer zoiets als bevolkingstal en-samenstelling de ruimte in het samenleven inperkt
of vergroot. Een samenleving -
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inkomensposities, normen, aspiraties, vormen van souvereiniteit, levenswaarden verkeert nimmer in rust. Als moralisten beweren, dat wij boze en hardvochtige tijden
meemaken, dan bedoelen zij dat hun catalogus tekort schiet om de voortdurende
verschuivingen te meten en te plaatsen. Vandaar dat het een goede gedachte was van
de Werkgroep 2000 om drs. J. Verschuure te vragen in kaarten, tabellen en
diagrammen te laten vastleggen hoe het jaar 2000 er wat dit betreft zal uitzien3. Al
die cijfers lenen zich voor discussies over gewichtige vragen, die de mens van nu in
het belang van de instandhouding van de cultuur dient te stellen. Hetzelfde kan gezegd
worden van de in de Aula-serie vertaalde studie van Madame Beaujeu-Garnier,
Mensen in Miljarden4.

2. De intelligentsia
Curieuze coïncidentie. Rond 1750 begon in Europa de bevolking toe te nemen.
Tezelfdertijd werden landbouw, handelsverkeer en nijverheid gemechaniseerd en
gingen intellectuelen zich als maatschappelijke groep organiseren. Intellectueel
ingestelde mensen zijn overigens geen privilege van de moderne tijd. Doch na 1750
werden zij tot een actief centrum in de modernisering van de maatschappij. De over
geheel Europa in genootschappen samenkomende intellectuelen wierpen zich op als
‘priesters van de geest’, die de taak van adel en geestelijkheid gingen overnemen.
Gedurende zekere tijd trokken zij op met ondernemers en kooplieden, die niet het
aanschijn, doch wel het aanzien van de aarde veranderden. Doch er ontstonden
conflicten, omdat de intellectuelen als bewakers van de mensen-ziel door de haast,
disharmonie en ongelijkheid van de nieuwe maatschappij werden afgeschrikt!5
De intelligentsia is een omstreden groep geworden, vereerd om de vergezichten,
doch tezelfdertijd geducht om de consequenties van zulke utopia's. Verwarring brengt
vooral hun neiging - die zij van de clerus erfden - om zich over maatschappelijk
onrecht uit te laten vanuit een buitenmaatschappelijke stoel: ‘Wij’, zo spreken de
intellectuelen, ‘horen niet tot een bepaalde klasse. Wij nemen niet deel aan het
machtsspel van de elite. Ons kan men geen voorliefde voor een bepaalde status-situatie
aanwrijven. Wij - in contrast tot de anderen - oriënteren ons op de gehele
maatschappij, op de algemene menselijkheid en op wat overal geldend is. Als
denkende mensen onderzoeken wij wel de belangenposities, prestige-verhoudingen
en

3
4
5

J. Verschuure, Nederland en de Wereld op weg naar het jaar 2000, Eurosboekje 1968, 3 en
4, Paul Brand, Hilversum, 204 pp..
J. Beaujeu - Garnier, Mensen in Miljarden, Aula, Utrecht, 1968, 479 pp..
Er is nu eindelijk een leesbare studie van een Nederlands auteur verschenen: T.J. Kastelein,
Groei naar een Industriële Samenleving - Korte Inleiding tot 200 jaar sociale en economische
geschiedenis, Groningen 1969.
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sociale frustraties van anderen, doch voor onszelf beschouwen wij dit als
“Kleinkrämerei”’. De ontwikkeling wijst echter uit, dat de intelligentsia als speciale
elite een voorkeur heeft voor de sociale barrière die ligt tussen machtscentra enerzijds
en de ontwikkelde burgerij anderzijds. Vanuit deze basis-opstelling ontwaart men
de volgende ‘engagering’:
a. Verlichte dienstbaarheid aan de machtscentra als hoge ambtenaar of
bedrijfsintellectueel.
b. Aanhechting bij door de samenleving geprezen instituten als universiteiten: het
gesloten circuit van de professor die over het kader van de toekomst waakt.
c. Het circuit van het vrije beroep - accountant, tandarts, specialist, advocaat,
architect en apotheker - waarbij wordt aangenomen dat deze hoogwaardige
arbeid beschermd uitgevoerd dient te worden.
d. De groep ‘ongebondenen’, die als parlementariër, schrijver, journalist of
kunstenaar het duidelijkst het ideaaltype vertegenwoordigt.

Deze overigens niet uitputtende indeling laat zien dat intellectuelen, evenals
ondernemers, meer een bepaald type vertegenwoordigen dan een subklasse. Kortom,
hun gedrag laat zich aan de hand van deze maatschappelijke situatie - gevariëerde
opstelling vanuit de barrière tussen machtscentra en burgerij - niet voorspellen. Vast
staat, dat men aspiraties naar macht probeert te combineren met het in zichzelf
rustende patroon van de burgerij. Deze ambivalentie moet worden geconcretiseerd
door rekening te houden met de verschillen genoemd onder a t/m d. Doch bovendien
door op de waarden te letten die in een samenleving zoal de ronde doen. Er zijn
namelijk waarden die kenmerkend zijn voor hun sociale klassen, maar daarnaast zijn
er ook voorstellingen die gedeelten van meerdere lagen binden, zoals
levensbeschouwelijke ideeën (b.v. humanisme). Hetzelfde geldt voor verschijnselen
als nationalisme, bepaalde tijdsgevoelens en symbolen. Daarnaast zijn er bij
overeenkomst in waarden duidelijke verschillen in interpretatie binnen een groep.
Die kunnen hun oorzaak vinden in de onder a t/m d genoemde variaties, doch ook
wel in karakter en persoonlijke ervaring: artisticiteit, religiositeit en rationaliteit.
Wie nu gaat denken dat de intelligentsia het zichzelf nogal moeilijk maakt, is niet
ver mis, doch dient wel te zien dat een en ander nauw verweven is met de situatie
van een zich moderniserende samenleving. Het kan allemaal simpeler, maar dan zou
er minder inkomen zijn om te verdelen en meer onwrikbaarheid bij de machtigen
tegenover machtelozen. Dit maakt overigens begrijpelijk, waarom de intelligentsia
via vele monden spreekt, soms een dubbele tongslag er op nahoudt en niet zelden
met zichzelf in de clinch ligt. De conclusie uit deze enkele alinea's ligt in het verlengde
van waartoe
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de econoom Myrdal komt bij de afsluiting van zijn meer dan 2000 pagina's tellende
boek Asian Drama (1969). De intelligentsia - zich opwerkend tot de voorhoede van
de ontwikkeling - dient te accepteren dat zij onderhevig is aan impulsen die uit de
samenlevingssituatie voortkomen of uit het onbewuste opstijgen. Vandaar dat scherp
luisteren naar wat tussen de regels staat van belang is.
Wat bedoelt b.v. de historicus Boorstin, wanneer hij in een studie over Het Imago
de publiciteitsmedia hekelt, omdat zij een pseudowereld in het leven roepen? Dat hij
niet begrijpt waarom velen behoefte hebben aan ik-verlossing? Dat hij de
vóór-publicistische tijd evenwichtiger vindt? Of dat hij betere methoden ziet om een
ingewikkelde maatschappij doorzichtiger te maken?6.
Wat beogen Baran, Fried en Salvatore, wanneer zij - honderd jaar na Marx - pleiten
voor een mensentype, dat de vervreemding niet accepteert? Dat goedheid te
programmeren valt, mits het bewustzijn doorstoot naar de valsheid die voortkomt
uit maatschappelijke structuren? Dat de intellectueel iets tot stand kan brengen wat
anderssoortige mensen niet zal gelukken, omdat bij dezen het belang zich verzet
tegen onvoorwaardelijk denken?7.
Wat moet men aan met de Riesman van de Eenzame Massa, wanneer hij in een
bundel opstellen Overvloed, waartoe een serie handzame oplossingen suggereert
voor de arbeidsloze toekomst? Dat verlichte planners die beter kunnen uitvoeren dan
groepen en krachten uit de maatschappij zelf? Kan men zijn suggesties wel serieus
nemen, wanneer hij zich achteloos heenbeweegt over de criteria en normen die
planners vaak voorbewust hanteren?8.
Hoe verklaar je het, dat een man als Hermann Broch in 1951 als een vrijwel
onbekende kon overlijden? En dat men deze pionier van de politieke psychologie en
van de universiteit als brandhaard van de democratie eerst thans onder het publiek
brengt? Erkenning achteraf, of snobisme, erger dan de verwaarlozing vroeger?9.
Al die vragen impliceren, dat wie tot de intelligentsia behoort en de produkten
ervan leest moet weten: ‘Wie zijn wij, die anderen te lezen geven? Waar ligt de
achtergrond van de eigen preferenties? Wat beogen we ermee? Weten we wel goed,
waarom de ‘gewone’ mensen anders en

6
7
8
9

D.J. Boorstin, Het Imago of Wat is er met de Amerikaanse Droom gebeurd?, Leopold, Den
Haag, 1969, 363 pp., f 19,50.
Paul A. Baran, Erich Fried, Gaston Salvatore, Intellektuelle und Sozialismus, Klaus
Wagenbach, Berlin, 1968, 124 pp., DM. 4,50.
David Riesman, Welvaart - voor wie?, Aula, Utrecht, 1968.
Hermann Broch, Zur Universitätsreform, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1969, 138 pp.,
DM.3,-.
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meer op ons gelijkend zouden moeten worden dan ze nu zijn? Hebben we enig idee
of de door ons voorgestelde orde - met de er bij passende middelen - tot dat eventuele
doel zal leiden?’ Gezien deze vragen is het noodzakelijk dat oorzaak, ontwikkeling
en afloop van menig ‘utopische’ beweging in de laatste tweehonderd jaar wordt
geëvalueerd. Ter exploratie van de mogelijkheden op dit gebied kan de studie van
Hans Müller over het Socialisme (1750-1850), waarin deze vragen een centrale rol
spelen, een nuttige leidraad vormen. Men ontwaart in zijn analyse hoe verschillend
de samenlevingssituaties waren, waarin het socialisme een rol speelde10. Bescheidener
- doch het oog scherpend voor de invloed van de minderheidssituatie - is het boek
van Horst Fischer over de Joden in het 19e-eeuwse Pruisen11.
De analyse van historisch ‘materiaal’ is één van de meest vruchtbare kansen om
met wat meer afstand - niet de relativiteit - maar wel de relationaliteit van
verschijnselen te zien. Zo slaagde Haijo Zwager er in om een verhaal te componeren
over de 18e-eeuwse salons en hun dichterlijke, amoureuze en wetenschappelijke
bevolking, waardoor er een gewoner beeld ontstond van deze buitengewone helden
uit onze geschiedenisboeken. Natuurlijk vervulden zij een speciale functie en trokken
zij oude voorhangsels open. Maar niet buiten de dynamiek van een zich
moderniserende staat en samenleving om, waarbinnen zij bovendien zekere belangen
opeisten tegenover anderen12.
Minder duidelijk komt dit alles tot uiting in de overigens op niveau staande studie
van Zeitlin, waarin Marx centraal staat. Er is bij deze auteur een voorkeur voor
leerstellige knappe dingen, waardoor hij meer discussieert met het heden dan dat hij
het verleden op vandaag laat botsen13. Veel geslaagder lijkt mij het boek van Zeldin
over de vroeg-socialist Fourier (1772-1837)14. Dat komt waarschijnlijk mede, omdat
Fourier het aandurfde als een soort Freud avant la lettre de psychologische dimensie
van een produktieve maatschappij te analyseren. Daardoor zou men kunnen geraken
tot de doorbreking van culturele ‘wanen’, die de niet-kritische samenleving intact
houden. Daarvan mag men meer verwachten dan van een geforceerde herverkaveling
van machtsposities, waardoor de activisti-
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Hans Müller, Ursprung und Geschichte des Wortes ‘Sozialismus’, J.H.W. Dietz, Hannover,
1967, 256 pp., DM.48,-.
Horst Fischer, Judentum, Staat und Heer in Preussen im frühen 19. Jahrhundert, J.C.B.
Mohr, Tübingen, 1968, 232 pp., DM. 34,-.
Haijo Zwager, Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de 18e eeuw, Van Gorcum,
Assen, 1968, 208 pp., f 17,50.
Irving M. Zeitlin, Ideology and the Development of Sociological Theory, Prentice Hall Inc.,
Englewood Cliffs, 1968, 326 pp., 65,/-.
David Zeldin, The Educational Ideas of Charles Fourier (1772-1837), Frank Cass, London,
1969, 167 pp., 50/-.
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sche stijl van leven versterkt wordt. Het politieke activisme - gestuurd door
kwasie-sociologische theorieën - leidde in de 19e eeuw tot verhitting van het
spanningsveld, dat zich ontlaadde in WO I. De vreemdheid tegenover de
cultuur-psychologische zienswijze was daar mede debet aan15. Het spanningsveld
van de modernisering is zo intens, dat zelfs, en mogelijk vooral, de intellectuelen
worden voortgestuwd door niet onderkende driften. Dat komt wellicht, omdat de
lyriek over de verlichtende functie van intellectuelen met name henzelf doet vergeten
dat ijsbergen zich voor 9/10 ophouden onder de waterlijn16.

3. De evolutie
Het beschrijven van het verschijnsel mens in het perspectief van de evolutie biedt
de mogelijkheid om het ongeduld van de onderzoeker te temperen. Hoewel de feiten
over de lange en gecompliceerde weg van de ‘menswording’ bekend zijn, werken
zij niet door in de aanpak van menig cultuurbeschouwer. Vanuit de evolutie verschijnt
de mens als een groepswezentegen-wil-en-dank, dat met veel verstorende gevoelens
en een gehandicapte lichamelijkheid over de aarde zwerft. Sociologen en utopisten
gaan desondanks uit van het magische archetype, dat het niet schort aan de mens,
maar aan de structuren, die bezit zijn van de sterken. In de klem van niet onderkend
machtsverlangen en bestaansonvrede staat de cultuur-revolutionair aan de rand van
de bestaansvernauwing17. Bij hem staat de dramatisering over het niet-willen van
anderen voorop en verdwijnt de eerste taak van de denkende mens in de mist: de
doorlichting van het niet-kunnen, die creativiteit kan vrijmaken. In dit verband kan
het niet zonder schade blijven dat de menswetenschappen achteloos voorbijgaan aan
de geduldige observaties van dier-psychologen als Lorenz, Tinbergen, Simpson en
anderen18. In dat perspectief zou zichtbaar worden dat het binnen de evolutie een
ontoelaatbare ingreep is om van het statische - in feite reeds volmaakte - mensbeeld
uit te gaan van de 18e eeuw. Op dit punt bemerkt men dat de saecularisatie van
godsdienstige parabels over verlossing een stap achteruit kan betekenen.
Ontmythologisering leidt dan tot politieke
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The Origins of British Sociology (1834-1914), An essay by Philip Abrams with selected
papers, University of Chicago Press, 1968, 304 pp., 96/-.
P.J. Bouman, Een Handvol Mensen, Van Gorcum, Assen, 1969, 445 pp., f 15,50, waarin
levenslot en arbeid van Duitse intellectuelen en kunstenaars - door de komst van Hitler ook
feitelijk op drift geraakt - in de spanning van cultuur en Unterwelt worden beschreven
(1914-1945).
Kees Vollemans, Sjoerd de Jong, Bert van Meggelen, Kultuur als Uitvalspoort voor Revolutie,
Eurosboekje 1969/3, Werkgroep 2000, Paul Brand, Hilversum, 96 pp., f 6,50.
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mythevorming, die meestal gepaard gaat met weinig behoefte aan kennis over de
werking van samenlevingsstructuren. Wanneer men de cultuurrevolutionair ten deze
beleefd enkele compromitterende gegevens suggereert, is hij geneigd om met
Robespierre te zeggen: voor een omelet knak je toch ook de eieren?
De evolutie laat zien dat verandering der grondslagen mogelijk is. Wel schijnen
deze mutaties afgedwongen te zijn door kritieke verstoringen tussen mensen en
voedsel of door een zodanige wederzijdse vijandigheid dat nadenken geboden was.
In dat opzicht lijken de grote tegenstellingen tussen het aantal mensen, de
welvaartsmogelijkheden en maatschappelijke aspiraties - zoals die in paragraaf 1
naar voren kwamen - te wijzen op een nieuwe toespitsing. Men kan daar gevoegelijk
de materiële ongelijkheid en het arsenaal aan atomaire explosieven bij optellen. Eens
temeer wordt het dan duidelijk, dat de intelligentsia de eenzaamheid moet aandurven
en deze niet moet verdringen in schijngevechten om macht, prestige en waardering.
Voorwaar een niet te benijden program van actie. Doch wetenschap is in zichzelf te
authentiek om niet ontdekt te worden. Vandaar deel III, waar nagegaan zal worden,
waar op dit moment de bronnen van de ene menswetenschap zich bevinden.
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Politiek Overzicht
Internationaal
S.A.L.T.
Het aantal internationaal gebruikte afkortingen is deze maand weer met een
vermeerderd. Achter de bovenvermelde letters gaat een uiterst belangrijke bespreking
schuil, die dezer dagen in Helsinki is begonnen n.l. de Strategic Arms Limitation
Talks om te komen tot een plan verdere strategische bewapening stop te zetten en
hopelijk te reduceren.
Toen in 1963 de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Engeland een verdrag hadden
gesloten, waarbij het nemen van proeven met kernwapens in de dampkring, de ruimte
en onder water werd verboden, zetten de twee grootmachten hun ondergrondse
proeven rustig voort; bovendien weigerden Peking-China en Frankrijk het getroffen
akkoord mede te ondertekenen en bleven deze kernmogendheden in wording verder
bouwen aan hun atoommacht. Hiermee werd dus wel het gevaar van radio-activiteit
voor de wereld verminderd maar van een beperking van bewapening was geen sprake.
Dit was ook niet het geval in 1968, toen het non-proliferatieverdrag tot stand
kwam, dat de kernbewapening wilde beperken tot de bestaande vijf kernmogendheden:
de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk en communistisch China.
Dit verdrag werd tot nu toe door 92 staten ondertekend en de West-Duitse kanselier,
Brandt, heeft verklaard dit eveneens te zullen doen, maar ook hiermee wordt de
eigenlijke bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en Rusland niet afgeremd.
In het verloop van deze wedloop kwamen beide mogendheden langzaam tot het
inzicht van het onzinnige van de situatie. Zij bezitten nu beide ruim voldoende
kernwapens van allerlei soort om de hele wereld een paar maal te vernietigen, maar
geen van beide bezit de macht om zichzelf te vrijwaren voor de mogelijkheid van
een vernietigend terugslaan van zijn grote tegenstander. Beide partijen kunnen dit
‘evenwicht’ trachten te doorbreken door b.v. te werken aan de ontwikkeling van
raketten met meervoudige kernkoppen, die onafhankelijk van elkaar op verschillende
doelen kunnen worden gericht, of door de ontwikkeling van z.g. ABM
(anti-ballistic-missiles) of anti-raket-raketten. Beide partijen zijn hier ook mee bezig,
maar beiden zien ook in, dat zo in de onderlinge verhouding geen verandering komt
en het eigenlijke doel: in staat te zijn zich volledig tegen een onverhoedse aanval
van de ander te beveiligen, niet bereikt wordt.
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Zo ontstond begrip voor het zinloze van de race en van de enorme bedragen, die met
deze bewapening gemoeid zijn. Reeds president Johnson hoopte daarom in de zomer
1968 besprekingen te kunnen beginnen over beperking van de wederzijdse bewapening
maar tengevolge van de Russische inval in Tsjecho-Slowakije zag hij er van af. Het
plan bleef echter bestaan, maar er kwam voorlopig niets van, daar in Rusland
meningsverschillen tussen duiven en haviken evengoed bestaan als in de Verenigde
Staten en bovendien de regering Nixon zich eerst goed wilde inwerken. Alhoewel
de laatste tijdens zijn verkiezingscampagne steeds aan Johnson had verweten dat hij
toeliet dat de Sovjet-Unie de Verenigde Staten inhaalde en beweerd had dat hij dit
nooit zou toestaan, gaf hij toch kort na zijn installatierede al te kennen, dat een
overwicht en zelfs een evenwicht op kernwapengebied niet noodzakelijk was, maar
dat men aan een ‘voldoende hoeveelheid’ genoeg had. Dit had Johnson al eerder
ontdekt!
De beide delegaties die op 17 november hun besprekingen begonnen, zijn
zorgvuldig samengesteld uit politici, militaire deskundigen en wetenschapsmensen
en hieruit meent men te mogen afleiden, dat het beide partijen ernst is. Over de duur
der besprekingen is niets zinnigs te zeggen, maar gezien de moeilijke materie verwacht
men, dat wij zeker vijf jaren verder zullen zijn voor er resultaten bereikt zijn.
Werkelijke ontwapening is niet als resultaat te verwachten zolang andere kernmachten,
voornamelijk Peking-China, niet meedoen. Als echter de handhaving van de status
quo, het bestaande evenwicht gewoonlijk aangeduid met de balance of terror of beter
met de balance of overkill, wordt bereikt, zouden vele miljarden voor de bestrijding
van de werkelijke noden in deze wereld vrijkomen.

Zuid-Oost Azië
De met enige spanning tegemoet geziene rede van president Nixon op 3 november
heeft tenslotte weinig bijzonders opgeleverd. Het kwam in feite neer op handhaving
van zijn reeds eerder ingenomen standpunt, dat hij blijft proberen de oorlog te
de-amerikaniseren. Hij zegt een geheim plan te hebben voor terugtrekking van zijn
troepen uit Zuid-Vietnam, maar geeft hiervoor geen tijdschema, tenzij men de
herhaalde mededeling dat vóór 1970 60.000 man terug zullen komen - waarna er
nog een klein half miljoen overblijven - als zodanig wil beschouwen. Nogmaals
noemde hij de drie voorwaarden voor Vietnamisering van de oorlog; terugtrekking
van de Amerikaanse troepen werd afhankelijk gesteld van de vorderingen bij de
onderhandelingen in Parijs, vermindering van de vijandelijke activiteiten en de
mogelijkheid van Zuid-Vietnam om de oorlog op eigen kracht te voeren. Aan deze
voorwaarden hoeft niet tegelijkertijd voldaan te worden; vooruitgang op een van
deze punten zou reeds voldoende zijn.
Wat het eerste betreft: de vooruitgang in Parijs is zo totaal afwezig, dat de
Amerikaanse delegatieleider, Cabot Lodge, vrijwel volkomen ontgoocheld zijn functie
heeft neergelegd; kennelijk was zijn zenuwgestel niet berekend op de
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Aziatische onderhandelingstactiek, waarmee de Verenigde Staten toch bij de
wapenstilstandsbesprekingen in de Koreaanse oorlog te Pan Moen Yon reeds kennis
gemaakt hadden. Het tweede punt is uiterst moeilijk te taxeren; er zijn perioden van
geringe activiteit en minder Amerikaanse verliezen afgewisseld door een plotseling
weer oplaaien van de gevechten; van Hanoi-zijde wordt beweerd, dat de regering
van de Verenigde Staten in te geringe mate geloof hecht aan de oprechte vredeswil
van Noord-Vietnam en de daarvan gegeven blijken verkeerd interpreteert omdat de
Verenigde Staten zelf eigenlijk geen vrede zouden wensen, maar alleen tevreden
zouden zijn met een volledige overwinning. Dit laatste is echter een even onjuiste
interpretatie door Hanoi. De derde voorwaarde: de capaciteit van Saigon om de taak
van de Amerikanen over te nemen is uiterst rekbaar; bovendien lijkt ons dan de
formulering: om de oorlog op eigen kracht te voeren beter, gezien de herhaalde
uitlatingen van Saigon, waarin oorlogszuchtige taal de boventoon voert en president
Thieu zelfs verkondigt, dat de overwinning nabij is. Als hij aan zichzelf wordt
overgelaten, zal het niet de zijne zijn.
In zijn rede van 3 november herhaalde Nixon ook, dat de aanwezigheid van de
Verenigde Staten in Zuid-Oost-Azië noodzakelijk was en dat terugtrekken in
Zuid-Vietnam noodlottige gevolgen zou hebben in het Midden-Oosten, Berlijn en
zelfs in Amerika. Van tweeën een: als dit waar is, waarom praat hij dan over
terugtrekken van alle grondstrijdkrachten of zelfs van alle strijdkrachten? Ter
ondersteuning van zijn politiek heeft de president een beroep gedaan op de ‘grote
zwijgende meerderheid’. Deze wil hij gebruiken als tegenwicht tegen de groeiende
kritiek op zijn optreden in Vietnam; men begint steeds meer te spreken over ‘Nixons
oorlog’ en twijfelt aan het bestaan van zijn vredesplan. Dit verzet uitte zich in het
Moratorium op 15 oktober, toen ongeveer een miljoen jongeren een collegestaking
hield uit protest tegen de Vietnam-politiek. Ook in het Congres werd na acht maanden
van afwachten weer kritiek gehoord maar gunde men voor 3 november de president
nog het voordeel van de twijfel. Na de teleurstellende rede op die dag, waaruit volgens
de invloedrijke senator Fulbright bleek dat Nixons politiek zich in niets onderscheidde
van die van Rusk of Johnson, sprak men zich duidelijker uit. Buiten het Congres
gebeurde dit met een indrukwekkende ‘mars tegen de dood’ op 13 november en
volgende dagen in Washington en andere steden in de Verenigde Staten en daarbuiten,
die door de ‘zwijgende meerderheid’ beantwoord werd met betogingen ten gunste
van de Vietnampolitiek van de president op Veterans Day. Tussen de uitersten van
onmiddellijke terugtrekking uit Zuid-Oost-Azië en doorvechten tot de totale
overwinning was ook een grote groep, die genuanceerder dacht en voorstander was
van een zich geleidelijk losmaken van de moeilijkheden; de laatsten waren terug te
vinden in beide betogingen. Nixon heeft verklaard zich niet te laten beïnvloeden door
straatbetogingen en zijn politiek niet te veranderen onder bedreiging van onlusten;
maar ook hier hinkt hij op twee gedachten als hij de straatinvloed van de zwijgende
meerderheid oproept ten zijnen gunste te betogen.
Overigens begint het er op te lijken, dat de wezenlijke kwestie zich aan het
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verplaatsen is van voor of tegen de oorlog in Vietnam naar de vraag in hoeverre
afwijking van het officiële standpunt geoorloofd is. Als vice-president, Agnew, alle
critici in pers, radio en televisie uitmaakt voor al wat lelijk is, alle betogers tegen de
Vietnampolitiek over een kam scheert met oproerige elementen, communisten en
wat dies meer zij, weten wij niet meer waar wij de hooggeroemde Amerikaanse
vrijheid moeten zoeken. Ook elders begon men met de pers aan banden te leggen!
Een heel andere reden voor bezorgdheid in de Verenigde Staten en elders over de
oorlog in Vietnam is het gevaar voor uitbreiding, met name naar Laos. Dit land is in
1962 bij besluit van dertien betrokken landen neutraal verklaard; alle buitenlandse
troepen verdwenen en er werd een regering van nationale eenheid gevormd. Het
laatste mislukte toen in '64 de communistische Pathet Lao zich terugtrok en de
burgeroorlog werd hervat. Terwijl de Pathet Lao steun kreeg uit Noord-Vietnam,
werd de regering in Vientiane geholpen door de Amerikaanse luchtmacht. Praktisch
was Laos van dit jaar af verdeeld in een westelijk en zuidelijk deel onder de officiële
regering en een noordelijk en oostelijk deel, beheerst door de Pathet Lao. Aanvankelijk
hielden beide partijen, gesteund door de twee genoemde mogendheden, elkaar in
evenwicht, maar na '67 begon de balans door te slaan ten gunste van de Pathet Lao
en sedert juni jl. beheerste zij de Vlakte der Kruiken en daarmee het wegenknooppunt
naar het zuiden en oosten, tengevolge waarvan de hoofdstad Vientiane en de door
de regering beheerste vliegvelden in gevaar kwamen.
Reeds herhaalde malen had ook de Laotiaanse regering gewezen op de groter
wordende interventie van Noord-Vietnam, dat de door de Pathet Lao beheerste
gebieden goed kon gebruiken als bevoorradingsbasis van zijn legers in Zuid-Vietnam.
Bovendien klaagde het buurland, Thailand, over toenemende Chinese infiltratie in
het noorden van Laos en Birma, zodat grote gebieden feitelijk door Peking werden
gecontroleerd; de Chinezen zouden zelfs via Laos een grote weg aanleggen naar
Dien Bien Phoe in Noord-Vietnam. Een beroep van Laos op Engeland en Rusland voorzitters van de Geneefse conferentie over Indo-China - om Hanoi over te halen
zich uit Laos terug te trekken had evenmin resultaat als een beroep op Frankrijk om
op grond van de overeenkomst van 1954 in te grijpen.
Anderzijds klaagde Hanoi over deelname van Amerikaanse strijdkrachten aan de
oorlog in Laos. Volgens Washington en Vientiane bombardeerde de Amerikaanse
luchtmacht alleen de Noord-Vietnamese infiltratie-routes en hielp zij bij het transport
van Laotiaanse troepen; later werden ook verkenningsvluchten toegegeven, maar
Amerikaanse gevechtstroepen zouden niet aanwezig zijn. De laatste Laotiaanse
regeringssuccessen in augustus-september van dit jaar in de Vlakte der Kruiken
zouden echter voornamelijk te danken zijn aan de steun van de Amerikaanse
luchtmacht, terwijl ook Thaïse militairen aan de gevechten deelnamen.
Steeds dieper raken de Verenigde Staten hier verwikkeld en de angst dat er een
nieuw Vietnam ontstaat, wordt steeds groter. Een door de Senaat aanvaard
amendement waardoor bepaalde defensiegelden niet gebruikt kunnen worden
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voor militaire hulp aan lokale legers in Laos en Thailand is praktisch waardeloos,
daar voldoende andere fondsen aanwezig zijn om die hulp toch te verlenen. Het is
al zover dat alle militaire beslissingen in Laos worden genomen door de Amerikaanse
militaire top aldaar. Nu naast de Verenigde Staten ook China, Rusland, Noord- en
Zuid-Vietnam en Thailand met de akkoorden van Génève hebben gebroken, is het
gevaar voor een wereldoorlog niet denkbeeldig.
Zou Nixon dit niet inzien? Toen men hem wees op de tegenstelling tussen deze
groeiende Amerikaanse inmenging en zijn ‘nieuwe’ Azië-politiek van beperking van
de Amerikaanse bemoeienissen in Zuid-Oost-Azië, hield de president het er op, dat
er geen Amerikaanse strijdkrachten in Laos waren en wel 50.000 Noord-Vietnamezen!
Toch noemde hij met wijlen president Kennedy Laos potentieel de sleutel van de
ontwikkeling in Thailand en Vietnam. En toch vraagt de Laotiaanse premier, Soevanna
Phoema, aan Nixon om ‘verdere’ militaire hulp. Ook erkent Nixon, dat terugtrekking
van Noord-Vietnamese strijdkrachten uit Laos en Cambodja een noodzakelijk
onderdeel moet vormen van een Vietnam-vredesregeling. En even later verzekert
Nixon al het mogelijke te zullen doen om de neutraliteit van Laos te verdedigen al
voegt hij er aan toe ‘binnen het kader van de akkoorden van Génève’. Bemoeit hij
er zich nu mee, is hij van plan het te gaan doen of durft hij niet te zeggen, dat hij er
tot over zijn oren inzit?
29-11-'69
J. Oomes
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Forum
Priesterschap der vrouw?
Het ontwerp-rapport ‘Naar een vruchtbaar en vernieuwd functioneren van de
ambtsbediening’1, dat op de plenaire vergadering van het Pastoraal Concilie van de
Nederlandse Kerkprovincie onderwerp van bespreking zal zijn, stelt in een paragraaf
‘De vrouwelijke ambtsdrager’ o.a.: ‘Ruimte scheppen voor de mogelijkheid van
vrouwelijke ambtsdragers lijkt ons hier een zeer urgente zaak’ (p. 67). Voor deze
stellingname worden vooral twee motieven aangevoerd: de ontwikkeling inzake
plaats en functioneren van de vrouw in onze samenleving en - naar mijn smaak
belangrijker - ‘de herbezinning op het wezen van de kerk’. Geloven, geloofsbezinning
en geloofsbeleving spelen zich inderdaad af in het spanningsveld tussen enerzijds
actuele bestaanservaring en anderzijds de heilsboodschap van het Evangelie. Een
beroep op alleen de maatschappelijke ontwikkeling lijkt daarom onvoldoende. Terecht
echter stelt ons ontwerp-rapport ‘Bij “kerk” is alle nadruk komen te liggen op de
basis: het hele volk Gods onderweg. Het hele volk draagt verantwoordelijkheid, en
ambten en diensten worden gezien als dienst aan het volk. Het valt niet in te zien
waarom die bijzondere opdracht tot dienst (...) zich zou moeten beperken tot het
mannelijk geslacht’ (p. 68).
Uiteraard kan in een rapport dat afgestemd is op de praktijk, niet dieper ingegaan
worden op deze theologische motivering. Daarom is het prettig dat juist nu een
uitvoerige theologische studie onder de titel Priestertum der Frau? verschenen is2.
Opmerkelijk is wel dat de auteur, de Nederlander Haye van der Meer, heel wat
voorzichtiger spreekt dan genoemd ontwerprapport. Nu zou het al te gemakkelijk
zijn deze prudentie alleen toe te schrijven aan het feit dat hier de tekst van een
dissertatie anno 1962 eindelijk gepubliceerd is. Oorzaak is veeleer de nauwkeurig
kritische theologische werkwijze van de auteur, die hem wel moet behoeden voor
ongenuanceerde stellingnamen.
Toch moet van de andere kant gezegd worden dat juist deze zorgvuldige kritische
analyse van de tot nu toe gehanteerde theologische argumenten tegen de toelating
van de vrouw in het ambt niet weinig zal hebben bijgedragen tot de gedecideerde
stellingname in het ontwerp-rapport. Van der Meer toont op basis van een diepgaand
onderzoek aan, dat geen van deze argumenten stand houdt, waar het handelt om onze
tegenwoordige probleemstelling. Te beginnen de argumenten die uit het Nieuwe
Testament genomen zijn (1 Kor. 11, 3-16; 14, 34-35; 1 Tim. 2, 12). Aangetoond
wordt dat het hier gaat om praktische maatregelen van kerkorde, die ontleend zijn
aan de rabbijnse opvattingen van die tijd; begrijpelijk omdat de joodse opvattingen
in deze nog model staan voor de vormgeving van de vroeg-christelijke religieuze
bijeenkomsten, en bovendien de eerste christengemeenten nog geen revolutie wilden
op maatschappelijk gebied (denk b.v. aan Paulus' hou-
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Haye van der Meer, Priestertum der Frau? Eine theologiegeschichtliche Untersuchung.
Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1969, 213 pp., DM. 22,50.
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ding tegenover de slavernij). De door Paulus aanbevolen maaregelen lijken daarom
tijdgebonden.
Op dezelfde wijze worden de standpunten en argumenten bij de Kerkvaders en in
het kerkelijk leergezag kritisch onderzocht, en ontoereikend bevonden om antwoord
te geven op de vraag van het ogenblik naar toelating van de vrouw in het ambt.
Tenslotte worden ook de argumenten die in de speculatieve theologie steeds weer
worden aangevoerd, ontzenuwd.
Niettemin meent Van der Meer dat met dit - noodzakelijke - theologische sloopwerk
nog niets gezegd is over de vraag, of het tot heden door de kerk gehandhaafde
standpunt in deze zaak niet toch gebaseerd zou kunnen zijn op een authentieke
geloofsintuïtie waar het haar diepste zelfverstaan betreft. Dan zou hij alleen
aangetoond hebben dat haar theologische argumentatie en motivering in gebreke zijn
gebleven; maar zou de vraag naar een hernieuwde geloofsbezinning gerechtvaardigd
blijven. Het lijkt mij dat de tweede motivering van het ontwerprapport, vanuit de
herbezinning op het wezen van ons kerkzijn, een belangrijk antwoord inhoudt op
deze laatste vraag van Van der Meer. Met hem echter, en in navolging van zijn zo
zorgvuldig kritische studie, zou dan toch nog eens dieper moeten worden ingegaan
op de consequenties van deze nieuwe beleving van ons kerkzijn voor het onderwerp
dat ons bezig houdt. Hetgeen dan weer zou kunnen betekenen dat de aanbeveling
van het ontwerp-rapport om de toelating van de vrouw tot het ambt als ‘zeer urgent’
te behandelen, geen uitnodiging kan zijn tot overhaaste beslissingen.
S. Trooster

Gaat het schone letteren regenen?
Wie succes wil hebben in auteurstalentenjacht moet niet in het wilde weg om zich
heen schieten. Literair begaafden worden namelijk niet zomaar overal aangetroffen.
Zij houden zich vooral op in nauwkeurig te specificeren maatschappelijke gebieden.
Diana F. Laurenson heeft in deel XX van het British Journal of Sociology getracht
die jachtgronden in kaart te brengen. Zij ging de maatschappelijke achtergrond na
van 20% van 850 Engelse schrijvers die korter of langer leefden in de periode van
1860 tot 1910. En uitgerekend zij kreeg de droeve plicht vast te stellen dat daar maar
26% vrouwelijke auteurs bij waren. Meer dan de helft van die dames kwam voort
uit de bovenste lagen van de bevolking. Mannelijke schrijvers daarentegen kwamen
vooral voort uit de middengroepen. Van hun papa's in die middengroepen waren er
opvallend weinig werkzaam in de commercie. En opvallend veel van hun papa's
waren bedienaren van een godsdienst.
Mogen ons de laatste ontwikkelingen rond onze clerus dan niet doen hopen op
een spoedige explosie van literair talent in de lage landen?
J.J. Meltzer

Werkende jeugd
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Sinds vijftig jaar is aan de werkende jeugd het recht toegekend op een dag vorming
per week. Op 1 november 1969 demonstreerden tien duizend werkende jongeren
tegen het feit dat dit wetsartikel uit 1919 grotendeels een dode letter bleef. Sinds jaar
en dag vocht het KVP-kamerlid Cor Kleisterlee voor deze zaak. Als een roepende
in de woestijn. Dit jaar namen - niet altijd toegejuicht door de vakbeweging organisaties van werkende jongeren de zaak in handen. Een bijzonder goed geleide
demonstratie, duidelijk en beleefd, goed geargumenteerd en degelijk voorbereid,
schokte de politieke gemoederen. Nu vinden allerlei ‘linkse groeperingen’ het ineens
waardevol voor hun politieke toekomst om op te gaan komen voor de werkende
jongeren. Laten wij hopen, dat het deze keer wat uithaalt.
In feite is dat niet zo zeker. Terecht wees bijvoorbeeld Het Vrije Volk er op, dat
veel politici meer hun eigen standje
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schijnen te verdedigen dan dat zij zich werkelijk om de jongeren zelf bekommeren.
Deze gedachte wordt naar alle richtingen uitgewerkt door Dr. Elzinga in het
novembernummer van Peilingen1. Elzinga besluit zijn artikel met de opmerking:
‘Van de ene kant lijkt het dat er niemand zo goed verzorgd wordt en zoveel kansen
heeft als juist de jeugdige werknemer. Hij is het voorwerp van voortdurende aandacht
van scholen, leerkrachten en schooldirekties, van konsulenten van het leerlingstelsel,
van opleiders en begeleiders in het bedrijf, van direkties en personeelsdiensten, van
de kerken met hun bijzondere werkzaamheden van jeugdzorg, bedrijfsapostolaat,
van Gewestelijk Arbeids Bureau en vormingsinstituten... Maar het gaat in
werkelijkheid niet om de belangen van de jeugdige zelf. Nee, telkens stond het belang
voorop van de school, van het G.A.B., van het regionaal orgaan, van het landelijk
leerlingstelsel, van het vormingsinstituut, van het bedrijf, en dan ook weer van de
mensen die daar hun eigen plaats als onmisbaar willen waarmaken’.
Het zelfde nummer van Peilingen, dat geheel op de werkende jongere in het
bedrijfsleven is gericht, laat vervolgens verschillende personen aan het woord. Het
blijkt dat deze toch wel iets anders willen dan zichzelf waar te maken, maar dat zij
allen op hun plaats gehinderd worden door het ontbreken van coördinatie,
samenwerking en duidelijke doelstellingen. Met name echt vormingswerk, dat mede
ten doel heeft veranderingsprocessen in de samenleving op gang te brengen en te
begeleiden, kan door het bedrijfsleven met argusogen bekeken worden. Dat een
samenwerking tussen waarachtig, ook kritisch vormingswerk, ook voor geschoolde
jonge werknemers, en de bedrijfswereld toch wel degelijk mogelijk is, dat wordt
overtuigend aangetoond door de Heer Meijer, directeur van het Vormingsinstituut
Waagh te Hengelo. In hetzelfde nummer van Peilingen laat hij lezen, hoe een kritische
instelling opbouwend kan worden, en zowel de jongere zelf als het bedrijf waar hij
werkt ten goede komt.
Deze laatste gedachtegang kan uiteraard hyperkritische geesten ertoe brengen alle
vorming verdacht te vinden. Als zelfs het bedrijf zelf er indirect van kan profiteren
- zelfs wanneer de bedrijfsleiding dat nu nog niet inziet - dan zal een bepaald begrepen
Marcusianisme onmiddellijk protesteren: men moet dan nu eenmaal a priori denken
dat het ‘establishment’ alleen maar vorming toestaat als een weg tot ‘repressieve
tolerantie’. Een veel objectiever gedachtegang, die wel interessant is, biedt Drs.
Jonkergouw in De Volkskrant van vrijdag 21 november. Hij ziet het belang in van
de werkende jongeren, maar wijst erop dat bijzondere maatregelen voor de
achtergestelde werkende jongeren toch weer die jongeren apart stellen. Hij wil blijven
pleiten voor een vernieuwing van héél onze maatschappij. Gebeurt dat niet dan ziet
hij in vorming voor de werkende jongeren een ‘Fopspeen’, nu fundamentele, dat wil
zeggen structurele wijzigingen op het gebied van de arbeid voorlopig zijn geblokkeerd.
J. Weitjens

Une femme douce van Robert Bresson
1

Peilingen onderzoekt de wisselwerking tussen bedrijf en samenleving, verschijnt onder
auspiciën van de Landelijke Contactraad Bedrijfs apostolaat. Administratie Rotterdamse
Dijk 162a, Schiedam. Abonnement f 10,50 per jaar (tweemaandelijkse aflevering), in
ringbandsysteem. Losse nummers f 2,45.
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Van de cineast Bresson wordt doorgaans beweerd dat hij ‘hermetisch’ is. Zijn films,
wordt gezegd, zijn alleen toegankelijk voor een gecultiveerde elite. Maar is dat
werkelijk zo? Misschien wordt die indruk slechts in stand gehouden door die
gecultiveerde elite zelf. Misschien worden hier alleen maar schotten opgericht die
er helemaal niet hoeven te zijn. Het ziet ernaar uit dat de nieuwe film van Bresson,
Une femme douce, in België niet toegelaten zal worden ‘voor kinderen’. Maar nu
lees ik in The Village Voice van 2 oktober een
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bespreking van de film door een jongen van 15 jaar, zo lucide en gevoelig, dat de
vraag zich opdringt of wij weer niet eens, zoals zo vaak - om educatieve redenen,
zeggen wij - door onze ingebouwde censuurmentaliteit de jongeren beroven van een
elementair recht: het recht op een veel rijkere en menselijker zelfontplooiing.
Na een uitvoerige situering van Bresson en een analyse van twee van zijn vroegere
werken - Mouchette en Au hasard Balthazar - volgt hier wat de jongen gezien heeft
in Une femme douce. Het lijkt met een heel juiste approach te zijn van een inderdaad
bizar werk.
‘Une femme douce is een film over diagonalen. Diagonale gezichtspunten, diagonale
blikken. Over blikken die elkaar nooit raken. Een film zonder één echt frontal-shot.
Een film over driekwart-ruimten. Over het geluid van sluitende deuren. Over
voetstappen. Over het geluid van voetstappen. Over het geluid van dingen. Over het
geluid van water. Over schuwe blikken. Over het geluid van glazen. Over de dood
tussen ons. Over licht dat valt op gezichten. Over licht in het donker, vallend op
gezichten. Over bloed op een voorhoofd. Over grammofoonplaten die niet afgedraaid
worden tot het einde. Over een witte crêpe blouse. Over blauw. Over geplukte bloemen
die nooit naar huis werden meegenomen. Over het razen van auto's. Over het razen
van dieren. Over het razen van fietsen. Over groen. Hoe leven en dood op elkaar
inslaan. Over handen die geven en nemen. Over handen. Over burgerlijke
eergevoelens. Over eer. Over lichten op deuren. Over lichten achter een deur. Over
deuren, open en toe. Over burgerlijke jaloezie. Over jaloersheid. Over het uitdoen
van lampen. Over bruin en geel. Over indirecte blikken. Over blikken. Over één
vredevolle blik. Over platen die niet helemaal afgedraaid worden. Over deuren, open
en toe. Over deuren die heel zachtjes opengaan. Over halfopen deuren. Over mensen
die achter glazen deuren staan en binnenkijken. Over de hoop der dwazen. Over
hoop. Over een venster dat niet opent op het leven. Over een rode zetel in een auto.
Over een rood winkelraam. Over het staan achter een deur en het binnengluren. Over
een groen bed en groene overgordijnen. Over een gelukkige glimlach tegen zichzelf
in de spiegel. Over ogen die niet kijken, zelfs niet wanneer men erom vraagt. Over
het geluid van metaal. Over slaap. Over twee diagonale levens’.
E.D.K.

Filmcensuur en jeugd
De heer Vranckx, minister van Justitie, is erg bezorgd over de zedenverwildering
van de Belgische jeugd. In de Angelsaksische landen is het volgens hem al zo ver,
dat er op dit gebied meer slachtoffers vallen dan in Vietnam (sic.). Om te voorkomen
dat wij dat Angelsaksische voorbeeld volgen, wil hij een reeks krachtige maatregelen
treffen. Toevallig (?) slaat een van de eerste daarvan op de film. Op een conferentie
over jeugdmisdadigheid zou dhr. Vranckx gezegd hebben: film kan gevaarlijk zijn,
hij spiegelt de jeugd voor dat het abnormale tot het normale behoort. Een redenering
uit de jaren twintig. Maar daar geneert men zich bij ons niet voor.
Vranckx denkt aan een Commissie - het voorstel ligt al klaar - die haar oordeel
moet geven over litigieuze gevallen. Brengt die commissie een negatief advies uit,
dan staat het de filmexploitanten nog altijd vrij de film toch uit te brengen; ze lopen
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dan wel het risico dat de film in beslag genomen wordt door de Procureur des Konings.
Krijgt een film een positief advies, dan kan hij in zijn commerciële carrière niet meer
gestoord worden. Op het eerste gezicht zou men zeggen: nog niet zo kwaad bedacht.
Maar in de huidige context betekent een dergelijke commissie gewoon een dubbele
vorm van censuur. De filmimporteurs zullen vanzelf aan een veel strengere
auto-censuur gaan doen. Vele artistiek interessante films zullen gewoon niet meer
geïmporteerd worden: commercieel zijn ze de moeite
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niet waard dat men er die hele lijdensweg van het onderzoek voor aandurft. Daar
komt bij dat dit systeem juist in de ‘moeilijke’ gevallen een ongezonde sfeer in het
leven roept: publicitair kan men gaan speculeren op de randgevallen die ‘er op het
nippertje toch nog doorgekomen zijn’, enz.. Een Victoriaans spanningsveld dat
helemaal niet meer beantwoordt aan de huidige evolutie van de film en een onderdeel
vormt van een tweede vorm van censuur: wat tot nog toe aan het toeval werd
overgelaten, wordt nu op een repressieve manier geinstitutionaliseerd.
Het voorstel heeft al veel wrevel gewekt, ten langen leste ook bij de importeurs.
Een anti-censuurliga werd opgericht en de Unie der Filmcritici heeft officieel laten
weten dat geen enkel van haar leden in de commissie wil zetelen. Ook de Katholieke
Filmliga heeft haar antipathie geuit en bracht een tegenvoorstel ter tafel. De KFL
stelt voor dat nieuwe leeftijdscategorieën worden ingevoerd. Nu is 16 de
scharnierleeftijd. Onder de 16 kan alleen gaan kijken naar films ‘voor kinderen
toegelaten’; boven de 16 kan in principe naar alle films. De KFL pleit voor een
nieuwe categorie: van 14 tot 18.
Weer kan men zeggen: een realistisch voorstel. Maar dan schijnt men te vergeten
dat daarmee het probleem voor de volwassenen nog niet is opgelost. Er blijft nog
altijd zo iets bestaan als artikel 383 uit het Wetboek dat handelt over het ‘kwetsen
van de goede zeden’. Of zullen mensen boven de 18 nu niet meer zo vlug gekwetst
worden? Dat valt te betwijfelen. Het voorstel van de KFL zou ertoe leiden dat een
hele reeks films weggeselecteerd wordt voor de leeftijdsgroep van 14 tot 18. Ik kan
me voorstellen dat dat bijvoorbeeld het geval zou zijn voor alle Bergmans, voor films
als Teorema van Pasolini of Une femme douce van Bresson1, om slechts een paar
voorbeelden te noemen. En dan spreken we nog alleen van films die iets te maken
hebben met de zogenaamde ‘filmcultuur’, niet eens van de hele doorsneeproduktie,
die voor deze leeftijdsgroep streng gefilterd zou worden.
De huidige situatie is natuurlijk niet veel beter. Realistischer lijkt het mij, te stellen
dat kinderen toegang zouden krijgen tot alle bioscopen, mits zij vergezeld zijn van
een volwassene. De leeftijdsdrempel verschuiven van 16 naar 18 lijkt me geen
oplossing, noch voor de jongeren, noch voor de volwassenen. Er wordt een
mechanisme door op gang gebracht dat weer eens speculeert op ‘verbod’ en op
duidelijk aanwijsbare leeftijdsgrenzen. De jeugd moet beschermd worden, wordt
gezegd. Beschermd waartegen, tegen wie? Ik begin me af te vragen of de jeugd niet
vooral beschermd moet worden tegen discriminatie van de kant van de volwassenen.
Bovendien is het gevaarlijk én onrealistisch, één enkel medium, de film,
verantwoordelijk te stellen voor alle gevaren van de wereld. In de wereld van vandaag
is alle informatie toegankelijk voor iedereen, ook voor de jongeren. Pers, radio,
televisie staan ook voor hen open; alle literatuur ligt (in pocket) binnen hun bereik.
Natuurlijk blijven vele gebieden voor hen nog taboe, in de eerste plaats dat van het
seksuele leven. Maar voor hen is dit een ‘dubbel taboe’. Ook voor volwassenen
gelden nog taboes, maar de jongeren krijgen de mening opgedrongen dat dit niet zo
is. Aldus nemen de volwassenen als het ware weerwraak. Dat lijkt mij heel duidelijk
in het voorstel van de KFL: het steunt op de illusie dat men één groep (de
volwassenen) kan emanciperen door een andere groep (de jongeren) extra te
discrimineren. En nogmaals, waarom moet dat juist met de film gebeuren? Is de film
dan nog altijd het medium dat het sterkst op de jeugd appelleert? De popmuziek, om
1

Zie het korte stukje over Une femme douce hierboven.

Streven. Jaargang 23

slechts één ding te noemen, heeft allang de film verdrongen. Misschien is dit gewoon
een gezonde reactie van de jongeren om te ontsnappen aan het repressieve klimaat
dat vroeger al rond de film werd geschapen. De marginale pop-cultuur is voor hen
veel belangrijker, en voorlopig nog altijd veel vrijer.
Jongeren worden vooral aangetrokken door films die niet direct iets te maken
hebben met hun leeftijdssituatie: zij zijn
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happig op volwassen thema's, onderwerpen uit een andere wereld dan die van gezin,
opvoeding, enz.. Is dat ongezonde nieuwsgierigheid? Misschien is het dat geworden:
omdat opvoeding levensvreemd is geworden, in een totaal verouderde paternalistische
sfeer is blijven hangen, willen jonge mensen de grenzen ervan doorbreken. Omdat
hun honger naar levenskennis niet voldaan wordt, zoeken zij zelf oplossingen, die
wij dan ersatz-oplossingen noemen. Ik weet het niet, het zijn maar vragen. De cruciale
vraag lijkt me echter deze: zijn wij er wel echt van overtuigd dat jonge mensen recht
hebben op informatie? Dit is toch een van de grondrechten van de mens. Of hebben
zij dat recht nog niet helemaal? Een fragmentair recht op informatie betekent vandaag
de dag echter helemaal geen recht op informatie. Sluiten opvoeding en informatie
elkaar uit? Voor volwassenen beslist niet; voor jongeren krijgt men soms de indruk
van wel. Opvoeding verstaan wij nog altijd als indoctrinatie: een zo goed mogelijke
introductie in de wereld van de volwassenen. Maar deze wereld is ‘vol contradicties’,
is ‘pluriform’. Opvoeding (of indoctrinatie) vandaag de dag moet daarom, lijkt mij,
ook die kenmerken van de tijd opnemen en integreren; moet functioneren zoals de
hedendaagse wereld, niet in 19e-eeuwse denkpatronen. Opvoeding in de wereld van
vandaag is een wederzijds leerproces. Volwassenen en jongeren hebben dit gemeen
dat zij veel van elkaar te leren hebben. Het discrimineren (of sacraliseren, wat op
hetzelfde neerkomt) van de jeugd, zoals dat nu gebeurt, is ook voor de volwassenen
geen oplossing: zij snijden zich af van iets wat hen geweldig kan verrijken. Zolang
men niet inziet dat de problemen van de jongeren de problemen van de volwassenen
zijn, en dat voor beide partijen geen oplossing gevonden kan worden in systemen,
kan er niet gedacht worden aan een verrijkende emancipatie van de volwassenen.
Ondertussen blijft de vraag staan: zijn wij, onder het mom van opvoeding, niet bezig
met een onduldbaar repressief en discriminerend beleid ten opzichte van de jongeren?
E. De Kuyper

Economische vaktijdschriften
Ook onder de periodieken zijn er geboortepieken. Er zijn de laatste tijd opvallend
veel nieuwe economische tijdschriften opgericht. Blijkbaar een niet geheel
ongevaarlijke bezigheid, want de oprichter van het nieuwe Amerikaanse tijdschrift
History of Political Economy (2 x p. .j., $ 8,75) overleed toen het eerste nummer van
de persen rolde. Een interessant nummer overigens. V.G. Treml schreef er een artikel
in over de relaties tussen economische wetenschap en economische politiek in de
Sowjet-Unie sedert 1917. De geschriften van Marx vormden voor de Russen natuurlijk
de grote economische handleiding. Dat had wel enige bezwaren. Sinds Marx had
gepubliceerd, had er (zo tegen de eeuwwisseling) in de economische wetenschap de
veel nieuws brengende ‘marginalistische revolutie’ gewoed, maar de vruchten daarvan
werden in Rusland geweerd. Een nadeel was bovendien dat Marx had verzuimd
praktische richtlijnen te geven voor het economische bestuur van een communistische
maatschappij. Er moest dus duchtig worden geïmproviseerd. Zoals bekend faalde de
al te dogmatische aanpak van de eerste dagen en moest men zijn toevlucht nemen
tot de wat kalmeraan gaande Nieuwe Economische Politiek (‘NEP’) waarin werd
getracht realisme en idealisme met elkaar te verzoenen. Dat gaf aanleiding tot

Streven. Jaargang 23

discussies tussen vaklieden die zeer vruchtbaar bleken voor de ontwikkeling van de
economische en statistische wetenschappen, die in de twintiger jaren goede dagen
doormaakten. Het ‘grote industrialisatie debat’ leidde tot voortzetting van de NEP
zoals bepleit door Bukharin. De linker oppositie (Trotsky, Preobrazhensky) leed in
1927 een politieke nederlaag. Aan de bloei van de economische wetenschap kwam
helaas enige jaren later plotseling een einde toen Stalin grote opruiming hield onder
derzelver beoefenaren. De politiek overwon, de wetenschap ging de lange nacht in.
Tussen 1928 en diep in de vijftiger jaren verscheen er in Rusland geen enkel eco-
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nomisch leerboek. Statistische reeksen werden niet voortgezet. Wetenschappelijke
‘bewijsvoering’ bestond slechts uit verwijzing naar officiële bronnen. Intussen woedde
buiten Rusland de ‘Keyenesiaanse revolutie’ in de economie die de gehele wetenschap
vernieuwde. Niets drong daarvan tot Rusland door. De geschiedenis herhaalde zich
dus. De poging van Varga om in de veertiger jaren economie te bedrijven kwam hem
duur te staan. Maar ineens van de ene dag op de andere kwam de wedergeboorte.
Stalin zelf had nog het sein daartoe gegeven met een kleine politieke koerswijziging.
Buitenlandse commentatoren staan er van versteld hoe hard het toen allemaal is
gegaan. De mathematisch geaarde ‘econometrie’ kwam in geen tijd van de grond en
leverde weldra bijdragen van internationaal niveau. De vraag blijft overigens of het
geheel zal lukken de nieuw verworven inzichten ondanks de stille tegenstand van
menig oudgediende geheel te integreren in de politiek van alle dag. Treml merkt op
hoe hachelijk het is beslissingen te nemen op het politieke vlak zonder dat daarbij
door de wetenschap aangedragen doelmatigheidscriteria meespelen.
Laten wij in het Westen ons toch niet verbeelden zó veel verder te zijn. De mensen
hier die het weten kunnen verbeelden zich dat ook helemaal niet. En dat zijn
bijvoorbeeld degenen die samen de Stichting Instituut voor Onderzoek van
Overheidsuitgaven te Den Haag oprichtten, juist om ook ten onzent grondig en
systematisch onderzoek te verrichten ten behoeve van verantwoorde politieke
bestedingsdecisies. De stichting lanceerde meteen een tijdschrift, getiteld Openbare
Uitgaven (4 x p.j., f 25,-), waarmede uitgever Kluwer zijn greep op de markt voor
economische vakliteratuur versterkt. In het eerste nummer wordt al een van de
kernproblemen van de openbare financiële politiek aangewezen, namelijk het optreden
van de pressiegroepen. Dat zijn groepen die constant voor eigen parochie preken en
er voor zorgen uitsluitend buiten de eigen kerkmuren te collecteren. De pressiegroepen
hebben vaste voet in het parlement en dreigen zelfs de partijpolitici van daaruit te
verdrijven. Aldus een beeld van prof. Duynstee dat oud-minister-president W. Drees
zich eigen maakt in zijn openingsartikel in het tijdschrift. En dan te bedenken dat de
pers anno 1969 suggereert een onvervalste pressiegroeper tot nieuwe
minister-president uit te roepen.
Ook uit Brussel komt het bericht van een nieuw economisch tijdschrift, namelijk de
European Economie Review (4 x p.j., $ 10,-). Het wordt een wetenschappelijk
tijdschrift, maar toch georiënteerd op de praktijk: op de economische politiek. Het
stelt zich ten doel de Europese gedachtenstromen op zo kort mogelijke termijn in de
Engelse taal publiek te maken, zodat deze ook voor niet-Europeanen zonder uitstel
toegankelijk zijn.
Maar ook bestaande vaktijdschriften dingen naar nieuwe abonnees. Een veel gebruikte
taktiek is het kruipen in een nieuw jasje. Het bekende Nederlandse weekblad
Economisch-Statistische Berichten (f 45,- p.j.) zal bijvoorbeeld in 1970 geheel nieuw
worden ingetuigd. De lezer bemerkt dat ik Economisch-Statistische Berichten tot de
economische vakpers reken. Naar mijn mening doe ik dat terecht, want waar de
gewone pers speculeert over de persoon van een nieuwe minister-president, vindt
de E.-S.B. dat er een nieuwe minister van economische zaken moet komen (zie het
nummer van 19 november 1969).
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Ook allerlei buitenlandse periodieken suggereren door het kiezen van nieuw formaat
of omslag aan een nieuwe jeugd te beginnen. Te noemen vallen bekende uitgaven
als The Canadian Journal of Economics (4 x p.j., Can. $ 10,-), The American
Economie Review (4 x p.j., $ 10,-) en The Journal of Political Economy (6 x p.j., $
11,-). Het laatstgenoemde blad is de spreekbuis van de voor economen zeer belangrijke
universiteit van Chicago. Maar in het juli/augustusnummer van dit jaar is er een
gastspreker uit Harvard aan het woord in de persoon van Prof. J.K. Galbraith.
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Na zijn artikel van de zomer in deze kolommen bij de lezers van Streven wel bekend
als iemand die niet zo maar alle kritiek over zijn kant laat gaan. In Streven had
Galbraith niet gerefereerd aan de kritiek die Prof. S. Gordon had geleverd op hem
in het Journal of Political Economy van vorig jaar. Galbraith gaf er kennelijk de
voorkeur aan Gordon op diens eigen jachtgebied aan te pakken en hij deed dat grondig.
Galbraith verwijt Gordon zich te bedienen van ‘professional scholarly denigration’
hetgeen zoveel betekent als het op quasi-wetenschappelijke gronden aanvallen van
een standpunt waar men in feite op persoonlijke gronden tegen is. Punt voor punt
wordt dan met Gordons kritiek afgerekend. Een enkel puntje wil ik hier even naar
voren halen, omdat het een aardig beeld geeft van de toch altijd nog betrekkelijke
geldelijke verdiensten van een top-auteur. Gordon had zich nogal onvriendelijk laten
ontvallen dat de wijze waarop Galbraith schrijft over de arme wel zou voortvloeien
uit zijn eigen rijkdom. Om te bewijzen dat het met die rijkdom allemaal nogal meevalt,
geeft Galbraith nauwkeurig op wat hij met zijn boeken verdiende. Dat blijkt met alle
vertaalrechten erbij (de vertaalrechten bedragen ongeveer $ 150 per buitenlandse
editie) neer te komen op een gemiddelde van $ 17.500,- per jaar tot aan het verschijnen
van The New Industrial State. De helft van het genoemde bedrag vloeide dan nog
we aan onkosten.
Levert schrijven dus niet zoveel op als men zou verwachten, lezen is duurder dan
men denkt. Boeken en tijdschriften zijn duur en het zijn er zo ontzettend veel. Ik
besprak slechts enkele van de nieuwe. (Er zijn ook nog een nieuw Journal of Business
Finance, Journal of Money and Banking en noem maar op) en vernieuwde
tijdschriften. Dan zijn er de stapels normaal gecontinueerde, bestaande tijdschriften.
Het is voor iedereen lastig uit te maken welke periodieken men zich moet onthouden
met het oog op het nu eenmaal altijd beperkte budget. Bijblijven is in elke wetenschap
een evidente noodzaak. Het is langzamerhand overduidelijk dat wij er met een nieuw
tijdschriftje hier en daar niet zijn en dat er zo gauw mogelijk fundamenteel efficiëntere
wijzen van opslag en overdracht van wetenschappelijke informatie moeten komen.
J.J. Meltzer
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Baumgartner, Ch. - Le péché originel. - Desclée, Paris, 1969,172 pp., BF. 170.
Cullmann, Oscar und Otto Karrer - Das moderne Menschenbild und das
Evangelium. - Benziger Verlag, Zwingli Verlag, Zürich, 1969, 121 pp.
Drijvers, Pius en Pé Hawinkels - Het boek Prediker. - De mens heet mens. Ambo, Utrecht, 1969, 145 pp., f 9,75.
Jenkins, David E. - Living with questions. - SCM Press, London, 1969, 242 pp.,
28/-. Knauer, S.J., Peter - Verantwortung des Glaubens. Ein Gespräch mit
Gerhard Ebeling aus katholischer Sicht. - Knecht, Frankfurt/M., 1969, 220 pp.,
DM. 24,50.
Kottje, Raymund - Wahlrecht für das Gottesvolk? - Patmos, Düsseldorf, 1969,
89 pp., DM. 4,80.
Läpple, Alfred - De apokalyps van Johannes. - Patmos, Antwerpen, 1969, 244
pp., BF. 245.
Meer, Haye van der - Priestertum der Frau? - Herder, Freiburg, 1969, 213 pp..
Rahner, Karl - Zur Lage der Theologie. - Patmos, Düsseldorf, 1969, 61 pp.,
DM. 4,80.
Rondet, H., e.a. - Péché originel et péché d'adam. - Ed. du Cerf, Paris, 1969,
104 pp., FF. 11,80.
Schierse, Franz Joseph - Was hat die Kirche mit Jesus zu tun? - Patmos,
Düsseldorf, 1969, 91 pp., DM. 4,80.
Schmitz-Moorman, Karl - Die Erbsünde. - Walter Verlag, Olten, 1969, 270 pp.,
SF. 24,-.
Schneider, T. - Gewandeltes Eucharistieverständnis? - (Theologische
Meditationen) Benziger, Einsiedeln, 1969, 62 pp.
Schoonenberg, Prof. Dr. P.J.A.M. - Hij is een God van mensen. - Malmberg
's-Hertogenbosch, 1969, 195 pp., f 14,90.
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Schreuder, Osmund - Revolution in der Kirche. - Patmos, Düsseldorf, 1969, 96
pp., DM. 4,80.
Vanneste, Dr. A. - Het dogma van de erfzonde. - Lannoo, Tielt, 1969, 192 pp.,
BF. 175.
Weersink, o.s.b., E.F. - Het Nieuwe Testament met commentaar. Deel 10. De
katholieke brieven. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 351 pp.,
BF. 319.
Wilson, R. Mol - La gnose et le nouveau testament. - Desclée, Tournai, 1969,
254 pp., BF. 195.

M.P. van Dijk
Horizontalistische Godservaring
J.A.T. Robinson en Paul Tillich
T. Wever, Franeker, 118 pp., f 8.90.
Hoewel schr. waardevolle elementen weet te waarderen in het theologisch werk van
P. Tillich, wijst hij deze poging tot eigentijdse geloofsbezinning in haar wezenlijke
momenten af. En wel vooral omdat hij daar het filosofisch ‘monisme’ van de Duitse
idealist Schelling meent terug te vinden. De serieuze confrontatie van Tillichs denken
met dat van Schelling moge interessant genoeg zijn, de conclusie t.a.v. het
theologiseren van Tillich - ‘een stap terug naar de negentiende eeuw’ (p. 98) - zou
ik niet graag voor mijn rekening nemen.
S. Trooster
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Arnold Gilg
Fragen und Wege historischer und Systematischer Theologie
Gesammelte Aufsätze
EVZ-Verlag, Zürich, 1968, 238 pp., f 24,-.
Dit boek bevat een aantal verzamelde studies van de Zwitserse oudkatholieke theoloog
Arnold Gilg, waarvan enige in dit boek postuum uitgegeven zijn (Gilg is in 1967
overleden). Het zijn vooral studies van dogmahistorische aard. Zelfs de rectoraatsrede
over ‘Der Sinn der Theologie’ - G. was prof. aan de universiteit van Bern - getuigt
van deze voorliefde. Waarschijnlijk alleen belangrijk voor insiders. Voorop gaat een
korte typering van de man en zijn werk door Kurt Stalder.
S. Trooster

Joseph Ratzinger
Einführung in das Christentum
Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis
Kösel-Verlag, Münhen, 19682, 308 pp., Leinen DM 24,80, Studieausgabe
kart. DM 19,80
Wanneer Prof. Ratzinger, een van de belangrijkste katholieke theologen in Duitsland,
zich waagt aan 'n samenvattende schets van de wezenlijke punten van de christelijke
geloofsleer, kan men al van tevoren iets bijzonders verwachten. Wanneer men
vervolgens te horen krijgt dat binnen een jaar meer dan 30.000 exemplaren van zijn
boek verkocht zijn, mag men veilig zeggen dat men niet in zijn verwachtingen is
teleurgesteld. Het boek is ontstaan uit een serie colleges, in 1967 gegeven voor
studenten van alle faculteiten aan de universiteit van Tubingen. ‘Het wil bijdragen,
tot het geloof als mogelijk maken van waarachtig mens-zijn in onze hedendaagse
wereld nieuw te verstaan’ (p. 10). Na een uitvoerige inleiding over ‘geloven in de
hedendaagse wereld’, bezint R. zih op de wezenlijke punten in de geloofsleer, zoals
hij die in de Apostolische Geloofsbelijdenis samengevat ziet. Aldus wordt zijn boek
in drie grote delen ingedeeld: God, Jezus Christus, de Geest en de Kerk; verder
onderverdeeld naar de diverse ‘artikelen’ van de geloofsbelijdenis en de bijzondere
problemen die deze voor het geloven in onze tijd oproepen. Zo ontstaat een diepgaande
en betrouwbare eigentijdse theologische bezinning op de christelijke geloofsleer.
Toch ook een bezinning die van de lezer de nodige denkarbeid vergt. De voornaamste
oorzaak daarvan lijkt mij uitgesproken op p. 51, waar schr. het functionele denken
van onze moderne wetenschap niet in staat acht het wezenlijke in de geloofsleer te
formuleren, omdat theologie wezenlijk ‘logoshaft’ spreken over God is; zodat men
‘das durch nichts aufzuhebende Recht des Griechischen im Christentum’ moet
erkennen. Over deze keuze valt m.i. beslist te vechten. Zeker is dat R. ons in dit boek
een imponerend eigentijds theologisch commentaar op de aloude Apostolische
Geloofsbelijdenis geschonken heeft, dat de explosieve verspreiding van zijn boek
volledig wettigt.
S. Trooster
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Altfrid Kassing
Auferstanden für uns
Eine Auslegung der neutestamentlichen Osterbotschaft
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1969, 176 pp., DM. 11,80.
Dit boekje volgt zo getrouw mogelijk de Nieuw-Testamentische teksten over Jezus'
verrijzenis, met de verwachting zodoende tot een eigentijds verstaan van de
verrijzenisboodschap te komen. De ondervraagde teksten worden in chronologische
volgorde behandeld: 1 Kor. 15, het oudste ‘credo’ van het paasgeloof; de
paasboodschap in de Hand. der Apostelen; de verhalen in de Evangeliën over het
lege graf en de verschijningen. Tenslotte worden een aantal bijbeltheologische
conclusies getrokken. Laten wij eerst volmondig toegeven dat in de verklaring van
de behandelde teksten veel belangrijke gegevens uit de moderne bijbelwetenschap
verwerkt zijn; hetgeen dit alleszins leesbaar boekje tot een bron van goede informatie
over dit in de hedendaagse theologie veel omstreden thema maakt. Maar maakt schr.
het zich soms niet te gemakkelijk? Soms wordt zijn verklaring zichtbaar ingegeven
door zijn eigen streven aan te tonen dat de Nieuw-Testamentische teksten over Jezus'
opstanding, mits goed verstaan, de hedendaagse lezer geen enkele aanstoot behoeven
te geven. Dit is de zaak omkeren. Typerend is b.v. het gemak waarmee het ‘eten en
drinken’ van de verrezen Heer met de zijnen als verwijzing naar de viering der
Eucharistie wordt geduid (p. 42, 79). Dan ga je onwillekeurig denken: zo kan ik het
ook. Verder niets dan goeds van dit zorgvuldig en met veel kennis van zaken
geschreven boekje.
S. Trooster
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Jared Wicks S.J.
Man Yearning for Grace
Luther's Early Spiritual Teachings
Corpus Books, Washington - Cleveland, 1969, XVIII - 410 pp., $ 12,50.
Het Luther-onderzoek is tot vóór een dertigtal jaren een nagenoeg zuiver
Duits-Skandinaafse en protestantse aangelegenheid geweest. De schaarse katholieke
studies waren feitelijk alle polemisch. Sinds een generatie echter wint de katholieke
bijdrage immer meer aan belangrijkheid, zowel kwalitatief als kwantitatief, eerst in
Duitsland, wat normaal is, maar ook ver daarbuiten. Hier dan een recent Amerikaans
werk, weliswaar in Europa tot stand gekomen. Hoofdvraag bij het katholieke
Lutheronderzoek is natuurlijk: wat voor iemand was Luther eigenlijk, en wat heeft
hij feitelijk gezegd? Van de grote pionier Joseph Lortz heeft het echter een stempel
gekregen: het heeft willen onderzoeken in hoever Luther vóór de Aflatenstrijd nog
katholiek was. Daar het antwoord luidde: in zeer hoge mate, spitste zich de vraag
verder toe: hoe kwam hij er dan toe tegen de Kerk op te staan? Een jongere generatie
van ‘Lutherforscher’ stelt zich echter de vraag: wat heeft Luther thans aan de
katholieke Kerk te zeggen? Hoe kan hij op de katholieke theologie en praktijk
verrijkend inwerken, zodat wij naar de hereniging der gescheidene kerken als naar
een hogere synthese kunnen toegroeien? Schr. heeft in zijn werk feitelijk met al deze
vragen tegelijk rekening gehouden, in zover men dat kan als men zich tot de jonge
Luther beperkt. Hij heeft nauwkeurig zijn theologische ontwikkeling gevolgd en er
de grote rijkdommen aan geestelijk inzicht uit gepuurd. Hij ziet Luther als een
leermeester van het christelijk leven, die, door zijn verantwoordelijkheid als zielzorger
gedreven, steeds duidelijker stelling neemt, en juist daarom met een corrupte maar
typische trek van de toenmalige praktijk in conflict geraakt. De diepe ernst van zijn
motivering wordt duidelijk aangetoond. Volgens Schr. had Luther in de maanden
vóór het conflict een hoogtepunt van rijke, geschakeerde en vruchtbare
theologisch-geestelijke inzichten bereikt, en werd hij door de strijd dermate
getraumatiseerd dat hij in een verarmde en dus ketterse eenzijdigheid is vervallen.
Weliswaar vertoonde zijn vroegere leer een paar gevaarlijke leemten en
overdrijvingen. Niettemin weegt het positieve veel zwaarder door. Schr. weet de
waarde ervan voor het huidige katholieke denken en leven in het licht te stellen.
Amerikanen vinden blijkbaar niet: ‘warum es einfach machen wenn es kompliziert
auch geht?’. Ze weten wetenschappelijke nauwgezetheid met vlotheid en leesbaarheid
te verenigen. Ook een specialist, al mag hij het op sommige punten met Schr. niet
eens zijn, zal uit dit werk heel wat leren. Onder de vele Lutherboeken neemt het een
eervolle plaats in.
G. Van Massenhove

Laurence Cantwell s.j.
The Theology of the Trinity
The Mercier Press, Cork, 1969, 96 pp., 7/6.
Robert Butterworth s.j.
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The Theology of Creation
The Mercier Press, Cork, 1969, 94 pp., 7/6
Peter Hebblethwaite s.j.
Theology of the Church
The Mercier Press, Cork, 1969, 94 pp., 7/6
Misschien is het Engelse zakelijkheid die de mogelijkheid gezien heeft om in boekjes
van nog geen 100 pp. klein formaat aanvaardbare overzichten te geven van wat er
gaande is in de hedendaagse theologie over enkele fundamentele thema's van de
geloofsleer. Uiteraard is de waarde van bovenvermelde boekjes verschillend. Cantwell
begint met een behandeling van de gegevens uit Schrift en Traditie; maar juist
daardoor kan hij in zijn systematische reflectie op deze gegevens niet voldoende los
komen van de traditionele voorstelling van zaken. Beter is het boekje van Butterworth,
waarin wij eerst geïnformeerd worden over de nieuwere gegevens uit de moderne
bijbelwetenschap; vanwaaruit dan een eigentijdse poging wordt gewaagd deze
gegevens theologisch te verwerken. Als deze laatste poging niet helemaal voldoet,
lijkt dit alleen te herleiden tot een tekort aan ervaring bij de auteur. Het best geslaagd
lijkt het boekje van Hebblethwaite: hier een frisse actuele probleemstelling, een
goede uiteenzetting van de beelden waarin het Nieuwe Testament de kerk als
heilsgebeuren tracht te pakken, de grondstructuren van dit kerkzijn, en een hoofdstukje
over de functie van deze kerk in de wereld; een en ander steeds weer geïnspireerd
door de documenten van het 2e Vatikaans Concilie en de commentaren daarop. Een
serie om in de gaten te houden.
S. Trooster
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Wijsbegeerte
Bauer, George Howard - Sartre and the artist. - University of Chicago Press,
Chicago/London, 1969, 200 pp., geïll., 77/-.
Bloch, Ernst - Thomas Meinzer - Ambo, Utrecht, 1969, 211 pp., f 12,50.
Carp, Prof. Dr. E.A.D.E. - Teilhard, Jung en Sartre over evolutie. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 185 pp., f 4,-. Conrads, Ulrich, e.a. - Das Beschädigte
Leben. Diagnose und Therapie in einer Welt unabsehbarer Veränderungen. Piper, München, 1969, 178 pp., DM. 9,80.
Etudes Philosophiques, Les - 3. Varia. - Presses Universitaires de France, 1969,
juillet-sept., 440 pp.
Horn, András - Kunst und Freiheit. - Mart. Nijhoff, 's-Gravenhage, 1969, 104
pp., f 15,30.
Pöggeler, Otto - Martin Heidegger. De weg van zijn denken. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 335 pp., f 6,50.
Reeves, Joan Wynn - Gedachten over het denken. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 355 pp., f 6,50.
Teilhard de Chardin, Pierre - De activering van de menselijke energie. Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 118 pp.

Johann Mader
Fichte Feuerbach Marx
Verlag Herder, Wien, 1968, 206 pp., Ö.S. 98,-, DM. 15,80.
Feitelijk is dit werk een aanvulling of misschien zelfs een verbetering van Löwiths
Von Hegel zu Nietzsche. In dat werk wordt namelijk gesteld dat de grote omslag in
de negentiende-eeuwse filosofie na Hegel kwam en van Hegel uitging. Mader toont
nu aan dat Feuerbach, die in deze omslag een allesbepalende rol speelt, niet
antwoordde op Hegel, maar op Fichte. Fichtes subjectieve idealisme was bij de denker
zelf al vast gelopen, als hij inziet dat de oneindige reflectie geen grondslag voor het
ik kan geven, maar die grondslag er buiten gezocht moet worden in een oneindig
verband. Feitelijk dus een terugkeer tot de cartesiaanse positie. Feuerbach verwerpt
dan deze fundering, waardoor hij tot zijn materialisme komt, dat de grondslag vormt
voor het materialisme van Marx.
C. Boschheurne

Pedagogiek
Citroen, Ada - Opvoeden met inzicht. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1969,
180 pp., f 8,50.
Dearden, R.F. - The Philosophy of Primary Education. - Routledge & Kegan
Paul, London, 19692, 194 pp., 12/., cloth 25/-.
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Hundertmarck, Gisela - Soziale Erzizehung im Kindergarten. - Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1969, 138 pp., DM. 9,50.
Massiales, Byron G. und Jack Levin - Kreativität im Unterricht. - Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1969, 230 pp., DM. 19,80.

Dr. P.B. Renes
Recrutering en selectie van leerkrachten voor het Lager Onderwijs in
Nederland
Wolters - Noordhoff, Groningen, 1969, 242 pp., f 22,40.
Een onderwijssysteem staat of valt met de kwaliteit van zijn leerkrachten. Het moet
de juiste mensen weten aan te trekken.
Maar waar vindt het Lager Onderwijs in Nederland nu de juiste mensen voor zijn
onderwijzerskorps? Tot op heden stamt het merendeel van de kweekschoolleerlingen
uit de U.L.O. De Mammoetwet echter snijdt U.L.O. (nu M.A.V.)-abituriënten de pas
naar de kweekschool af. Het MAVO-diploma geeft alleen nog toegang tot middelbaar
beroepsonderwijs; de kweekschool echter behoort tot het hoger beroepsonderwijs
en om daarop te worden toegelaten is een HAVO-diploma nodig.
Is dit nu een wijze maatregel?
Dr. Renes heeft gemeend deze vraag niet te mogen beantwoorden zonder een
onderzoek volgens de methoden van het sociologisch veldwerk. Hij heeft een enquête
ingesteld onder de leerlingen van de kweekschool en daarbij vooral veel aandacht
besteed aan de motivering van hun beroepskeus. Aan de vraag dus waarom een
jongen of een meisje - naar eigen zeggen althans - onderwijzer of onderwijzeres wil
worden. Om op die vraag een zo nauwkeurig mogelijk antwoord te kunnen geven
bood zijn enquêteformulier een keus uit niet minder dan zestig mogelijke motieven
plus mogelijkheid om nog andere in te vullen, die eventueel over het hoofd waren
gezien. Uit de antwoorden bleek hem, dat zeker ten aanzien van de jongens de
Mammoetwet geen
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verbeterde selectie van onderwijzers tot stand brengt. Uit het ULO immers kwamen
de meest toegewijde onderwijzers voort; ULO-abituriënten (althans van ULO-A)
konden vrijwel niet anders meer hogerop dan naar de kweekschool, zodat het
onderwijzersberoep voor hen een ideaal bleef. Abituriënten uit hogere vormen van
voortgezet onderwijs hebben niet alleen ruimere keuzemogelijkheid, maar kiezen in
feite het onderwijzersberoep ook in veel groter mate als een doorgangsmogelijkheid
naar wat hogerop ligt.
Dit klinkt allemaal erg interessant, maar toch vraagt men zich bij het doornemen
van dit boek wel eens af of de conclusies wel helemaal worden gerechtvaardigd door
het bijeengebrachte feitenmateriaal. Wéét Dr. Renes al zo goed wát MAVO en HAVO
precies gaan wórden? Dan weet hij meer dan de hele onderwijswereld. Hoeveel
jongelui zullen straks uit het MAVO overstappen naar het HAVO omwille van de
onderwijzersopleiding? Het systeem van het keuzepakket laat daartoe toch grote
mogelijkheden open. En ís de ULO, subsidiair het MAVO, dan zo'n goede ondergrond
voor de onderwijzer van straks, die toch wel even over de grenzen van het
inpompsysteem mag hebben gekeken om bijvoorbeeld de vernieuwing van het
basisonderwijs aan te kunnen?
Men vraagt zich trouwens ook af of al die motieven die kweekschoolleerlingen
opgeven voor de keus van hun beroep wel zo belangrijk zijn. Een psychoanalytische
ontleding van het onderwijzersberoep leidt tot heel andere motivaties en zou het niet
mogelijk zijn om dááruit een beroepskeuzevoorlichting op te bouwen, die de
moeilijkheden van de recrutering en de selectie kan oplossen?
Een boek, dat meer vragen oproept dan beantwoordt.
Hans Hermans

Maya Pines
Revolution in learning The Years from Birth to Five
The Penguin Press, London, 1969, 208 pp., 35/-.
Wanneer moet men beginnen met de verstandelijke vorming van het kind? - Dat de
grondslagen van zijn gevoelsleven reeds op zeer jeugdige leeftijd worden gelegd,
weten wij al sedert Freud, maar hoe staat het met de grondslagen van zijn
verstandelijke ontwikkeling?
In Amerika hebben de resultaten van het onderwijs aan kinderen uit
onderontwikkelde sociale milieus de aandacht op dit probleem gevestigd.
Proefondervindelijk werd vastgesteld, dat deze kinderen wat hun verstandelijke
aanleg betreft niet onderdoen voor kinderen uit beter gesitueerde gezinnen. Toch
zakte tijdens hun verblijf op school hun intelligentiequotient voortdurend tot hij op
ongeveer 20 punten lager uitkwam dan die van kinderen die een betere voorbereiding
in het ouderlijk gezin hadden gekregen. De leercapaciteit werd dus duidelijk beïnvloed
door de jaren vóórdat het kind naar de lagere school ging. Op grond van deze
wetenschap zijn allerlei psychologen en paedagogen aan het experimenteren gegaan
en aan de resultaten van deze experimenten is het boek van Maya Pines gewijd.
Maya Pines zelf is noch psychologe noch paedagoge van beroep. Zij is een
academisch opgeleide journaliste, medewerkster aan het weekblad ‘Life’ en moeder
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van twee kinderen. Zij doet niet anders dan haar bevindingen beschrijven bij haar
bezoeken aan tientallen experimenteercentra en verslag uitbrengen van eveneens
tientallen interviews, die zij met werkers op het terrein van de prescolaire opvoeding
heeft gehad.
Samenhangend is haar boek in zoverre, dat alles wat zij erin meedeelt betrekking
heeft op die prescolaire opvoeding; de experimenten, die zij beschrijft lopen echter
ver uiteen. Zij variëren van de zogenaamde ‘Head Start’ - een oging om negerkinderen
enkele maanden voordat zij naar de lagere school gaan enigszins bij te stomen zodat
zij het lager onderwijs beter kunnen volgen en niet ál te ver achter zijn bij de anderen
- tot de experimenten met de spreek-schijfmachine, waarmee kinderen spelenderwijs
leren lezen nog voordat zij drie jaar oud zijn. Daartussenin komen de resultaten van
de drilmethode, die van het Montessori-onderwijs, de problemen van de crèche en
nog ettelijke andere vraagstukken ter sprake.
Reeds drie jaar geleden verscheen dit boek in Amerika; in Europa raakte het weinig
bekend, maar toen de aandacht er eenmaal op was gevallen, groeide de belangstelling
ervoor zo snel - en terecht, want het is een bijzonder lezenswaardig boek - dat thans
deze editie in Engeland noodzakelijk werd. Een boek dat ook in de kring van het
kleuteronderwijs in Nederland grote belangstelling verdient.
Hans Hermans
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Geschiedenis
Calic, Dr. Edouard - De Rijksdag brandt. - Elsevier, Brussel/Amsterdam, 1969,
312 pp., geïll., BF. 320.
Elias, H.J. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. 1914/1939. Deel II. Vlaamse
wederopbouw in jaren van politieke onmacht en stijgende verwarring. - De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 199 pp., BF. 245.
Hausenstein, Wilhelm - Impressionen und Analysen. Letzte Aufzeichnungen. Bruckmann, München, 1969, 272 pp., geïll., DM. 28,-.

Dr. C.Ch.G. Visser
Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
Van Gorcum & Comp., Assen, 1969, 198 pp., f 22,90.
Het moet een boeiende opgave zijn om een onderzoek op kerkhistorisch terrein te
ondernemen vanuit bibliografisch perspectief. Wat hiervan het resultaat kan zijn,
bewijst deze studie, waarop Schr. onlangs promoveerde.
Vooreerst wordt aangetoond, hoezeer Luthers werken reeds tijdens diens leven in
de Nederlanden verspreid waren, ondanks de veroordeling van de werken van de
reformator door de Leuvense universiteit, de indices en de plakkaten. De rij plaatsen
waar werken van Luther gedrukt werden, wordt geopend door Antwerpen, waar het
Augustijnerklooster met zijn prior Jacobus Praepositus in de eerste jaren een
belangrijke rol speelde in de verspreiding van Luters geschriften, gevolgd door
Leiden, Zwolle, Amsterdam, Deventer en Nijmegen. Voorzover mogelijk is daarbij
achterhaald wie de drukkers en vertalers van Luthers werken zijn geweest. Schr,
bespreekt vervolgens karakter en herkomst van de 85 verschillende uitgaven die
thans van Nederlandse Luther-edities bekend zijn. Daaruit blijkt onder meer, dat
nagenoeg alle werken van de reformator geheel of gedeeltelijk in de Nederlanden in
omloop waren, voor een groot deel bij Nederlandse boekdrukkers zijn uitgegeven
en in onze taal vertaald werden. Van vele werken verschenen zelfs een of meer
herdrukken. Uit andere geestelijke lectuur van die tijd blijkt verder, dat de schrijvers
ervan vaak beïnvloed waren door de denkbeelden van Luther en hem zelfs citeerden.
Hoe Luther in de Nederlanden gezien en geapprecieerd werd, wordt aangetoond aan
de hand van de woorden waarmee vertalers en uitgevers de boeken en de persoon
van de hervormer hier introduceerden. Tenslotte komt Schr. naar aanleiding van zijn
onderzoek tot de conclusie dat er, in tegenstelling tot vroegere opvattingen, geen
sprake is van een specifiek Lutherse stroming naast andere; differentiaties zijn eerst
in de tweede helft van de zestiende eeuw aan te brengen.
Al met al een interessante en verrijkende studie. Het ware overigens wenselijk
geweest, wanneer was aangegeven in welke bibliotheken zich de onderzochte boeken
bevinden.
P. Begheyn
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Historie vom Zartum Kasan
(Kasaner Chronist)
Übersetzt, eingeleitet und erklärt von Frank Kämpfer
Slavische Geschichtsschreiber, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Günther Stöckl.
Band VII. Verlag Styria, Graz/Wien/Köln, 1969, 344 pp., DM. 19,80, ÖS
129,-.
De Russische kroniek-literatuur behoort tot de meest interessante, maar helaas in
West-Europa ook meest onbekende literaire genres. Wat deze literatuur zo fascinerend
maakt is de vermenging van historische waarheid met fabuleuze thema's, het door
elkaar spelen van geschiedkundige objectiviteit en een maximaal subjectivistische
instelling van de auteur, die doorgaans zijn historisch relaas in opdracht van zijn
broodheer maakte en dus hemzelf en zijn voorvaderen als de grootste en
rechtvaardigste helden aller tijden diende af te schilderen.
Om dit genre letterkunde niet alleen voor de literatuurvriend, maar ook voor de
meestal sceptische geschiedvorser aantrekkelijk te maken heeft de vertaler van de
‘Kroniek van Kazan’ de oorspronkelijke tekst van een uitvoerige inleiding voorzien,
waarin - in het kort - de ware toedracht wordt verhaald. De in het Duits (bijzonder
goed) vertaalde Russische tekst wordt daardoor ook voor de geschiedvorser waardevol,
want ook voor hem is het van belang te weten hoe de getuigen van de geschiede-
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nis hun indrukken op papier hebben gezet. In de serie ‘Slavische Geschichtsschreiber’
is dit het derde deel over Rusland. Beide eerste delen - indertijd door ons besproken
- behandelden de opkomst van Moskou. Het onderhavige deel is een logisch vervolg
daarop, omdat de inlijving van Kazan door de grootvorst van Moskou, Ivan IV, een
niet alleen chronologisch, maar ook waar het 't historische belang betreft, bijna
vanzelfsprekende consequentie was van de Moskovitische expansie. De groei van
het tsaristische Rusland en later het Sovjet-imperium is in feite een onbegrijpelijke
zaak, wanneer men de geschiedenis van Kazan niet kent.
J.P. Schuyf

Steven Runciman
The Fall of Constantinople 1453
Cambridge University Press, London, 1969, 256 pp., ill., 12/-, cloth 40/-.
Na enige minder helder opgezette hoofdstukken over de toestanden bij Turken en
Byzantijnen vóór 1453, geeft schr. een boeiend en nauwkeurig verslag van het beleg
en de inname van Constantinopel. Kaartjes en tekeningen verduidelijken het verloop
van de gebeurtenissen. Ook met de achtergrondstelling van waaruit schr. de inname
beschrijft, kan men zeer ingenomen zijn. Hoeveel moeite hij ook heeft moeten doen
om uit de bronnen zijn verhaal samen te stellen, hij overschat de betekenis van de
val van Constantinopel niet. 1453 symboliseert wel het einde van het Oost-Romeinse
Rijk en de afsluiting van een periode, maar een keerpunt is dit jaar zeker niet. 1453
is maar een moment in een lange ontwikkeling. De druk op Europa - eerst door
Arabieren en dan door Turken - begint al eeuwen eerder en zal nog lange tijd duren.
Schr. noemt het niet, maar het feit dat nog in 1683 Wenen door de Turken belegerd
wordt, wijst erop dat hun kracht zo groot is, dat ook een gunstige wind voor het
Venetiaanse hulpeskader en een tijdige ontzetting van Constantinopel de stad niet
voorgoed gered zou hebben. Vroeg of laat zou het laatste trotse restant van het
Oost-Romeinse Rijk toch verdwenen zijn, vroeg of laat zou toch Moskou als Derde
Rome de erfgenaam van de Orthodoxie geworden zijn, vroeg of laat zou toch
West-Europa alleen de verantwoording te dragen hebben gekregen van de
humanistische traditie. Schr. heeft de romantische gedachten vermeden die René
Guerdan over de val van Constantinopel ontwikkelde. Guerdan schreef: ‘Eenvoudig
tengevolge van ongunstige winden is Byzantium ten onder gegaan’. ‘Eén dag gunstige
wind... van welk een kleinigheid hangen het lot van wereldrijken en de loop der
geschiedenis toch af!’ Welnu, van dergelijke kleinigheden hangt het lot van
wereldrijken níet af. Een laatste kanttekening nog: het is de vraag of schr. de ernst
van de voornemens van Filips de Goede voor een kruistocht niet onderschat.
Marcel Chappin

Alan Cassels
Fascist Italy
Routledge & Kegan Paul, London, 1969, 136 pp., £ 1,-.
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De stelling van schrijver is dat Mussolini werd gedreven door een groot
minderwaardigheidscomplex, dat zich uitte als behoefte aan macht. Het hele fascisme
was dan niet veel anders dan Mussolini. Dit is onbegrijpelijk als men met de schrijver
aanneemt dat de duce in de jaren tussen oktober 1922 en januari 1925 werd gedreven
door extremistische krachten in zijn beweging. Als de beweging zich totaal om hem
had gevormd, dan was een dergelijk extremisme niet goed mogelijk. Wel kan men
uit dit werk leren dat de duce zijn functie kreeg in een beweging die in
ongeorganiseerde vorm al bestond, toen de aanhangers met deze machtshonger in
aanraking kwamen. Duidelijk hebben de leiders van de beweging dit tot het laatst
toe beseft, wanneer het de partij is die Mussolini ten val brengt. Dat de beweging
dan ophoudt te bestaan, komt doordat de koning en zijn aanhang van de gelegenheid
gebruik maken tot een staatsgreep. De vrij zwakke positie van de duce in het fascisme
bewijst juist dat als het er op aankwam beide niet identiek waren. Toch was Mussolini
ideologisch meer gemotiveerd en onderlegd dan de schrijver wil voordoen. Het is in
dit verband onbegrijpelijk dat hij het persoonlijk verband met Pareto, die ongetwijfeld
een van de wegbereiders voor het fascisme was, niet noemt.
C. Boschheurne
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und Politik, Köln, 1969, 448 pp., DM. 72,-.
Brancion, Yves - Die Oder-Neisse-Linie. - Seewald, Stuttgart, 1969, 173 pp.
Duyn, Roel van - De boodschap van een wijze kabouter. - Meulenhoff,
Amsterdam, 1969, 96 pp., f 6,-.
Huyse, L. - De niet-aanwezige staatsburger. - Standaard Wetenschappelijke
Uitgeverij, Antwerpen, 1969, 223 pp., BF. 195.
Jutten, Johan - Een jaar Peking. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1969, 133
pp. f 7,50.
Kissinger, Henry A. - American foreign Policy. - Weidenfeld & Nicholson,
London, 1969, 143 pp., 30/-.
Kloosterman, J. - Het Maoïsme en de kulturele revolutie. - Katernen 2000,
Amersfoort, 1969, 22 pp.
Man, Jos de - Het gevecht met de Mammon. - Manteau, Brussel/Den Haag,
1969, 112 pp., f 8,90.
Marx, Werner und Günther Wagenlehner, Herausg. - Das tschechische
Schwarzbuch. - Seewald, Stuttgart, 1969, 368 pp.
Mostard, J.J. - De Tsjechen. - Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1969, f 6,90.
Oglesby, Carl and Richard Shaull - Amerikanische Ideologie. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/M., 1969, 261 pp..
Pritzel, Konstantin - Die Wirtschaftsintegration Mitteldeutschlands. Wissenschaft und Politik, Köln, 1969, 263 pp., DM. 28,-.
Rasch, Harold - Bonn und Moskau. Von der Notwendigkeit deutsch-sowjetischer
Freundschaft. - Seewald, Stuttgart, 1969, 192 pp.
Ruys, Manu - Valt België uiteen? - Keesing, Antwerpen, Reflector-reeks, 1969,
24 pp..
Schenk, Fritz - Das rote Wirtschafswunder. Die zentrale Planwirtschaft als
Machtmittel der SED-Politik. - Seewald, Stuttgart, 1969, 248 pp.
Schmidt, Hans-Theodor - Die Sowjetischen Gesellschaftsgerichte. - Wissenschaft
und Politik, Köln, 1969, 160 pp., DM. 28,-.
Selbmann, Fritz - Die erste Stunde. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 456
pp..
Thayer, George - The Farther Stories of Politics. - Allen Lane The Penguin
Press, London, 1968, 610 pp., 50/-.
Weinreb, F. - Collaboratie en Verzet 1940- 1945. 2. Van Windekind naar
Westerbork. 3. Het eindspel. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 1290 en 1926
pp.

Dr. A.L. Constandse
Anarchisme van de daad
Kruseman, Den Haag, 1969, 191 pp., f 10,90.
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De schrijver geeft in dit werkje een vlot overzicht van de geschiedenis van het
anarchisme vanaf Bakunin en Proudhon en gaat zelfs enige eerdere wortels ervan
na. Maar waarom noemt hij het boek anarchisme van de daad? Gewoonlijk wordt
daar namelijk juist die vleugel van het anarchisme onder verstaan die meent dat
geweld de weg naar de anarchistische samenleving moet openen. De schrijver betrekt
echter ook de geweldlozen als Tolstoi, Gandhi en zelfs Luther King in zijn
beschouwingen. Ook verder lijft hij nogal veel bij de anarchisten in, zoals de
opstandelingen van Kronstad en andere vormen van raden-socialisme, maar ook
althans gedeeltelijk het nihilisme. Wel onderscheidt hij van de anarchisten de
aanhangers van de leer van Max Striner, die hij individualisten noemt. Slechts een
enkele keer noemt hij hen, wat te betreuren is omdat er nog steeds geen totaal
overzicht is van de geschiedenis van deze beweging, die zeker in de twintiger jaren
in Londen nog aanhangers had. Overigens zijn er weinig omissies behalve misschien
de nog steeds niet geheel opgehelderde beweging onder de boeren en landarbeiders
in de Po-vlakte omstreeks 1920, waarvan de reactie een sterke steun voor het fascisme
was. De zich in Amsterdam en Kopenhagen openbarende commune-beweging, die
sterke utopistische karaktertrekken heeft, is nog zo recent dat ze waarschijnlijk nog
niet in dit werkje behandeld kon worden. Voor wie met het links-socialisme volledig
onbekend is, is dit een inleiding die zeker tot verdere studie zal voeren.
C.J. Boschheurne
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Nicholas Mansergh
The Commonwealth Experience
Weidenfeld and Nicholson, London, 1969, 471 pp., 70/-.
In den beginne was het geweld. Het geweld waarmee Engeland, evenals trouwens
andere koloniale mogendheden, een overzees Imperium opbouwde. Dat Imperium
vormde de grondslag voor de Commonwealth. Niet dat er enige overeenkomst tussen
die twee bestond. Integendeel. De Commonwealth groeide uit verzet tegen het
Imperium. Verzet zowel van de zijde der koloniën als van de zijde der
vooruitstrevende elementen in Engeland zelf. In beginsel stonden Imperium en
Commonwealth lijnrecht tegenover elkaar. Zonder het Imperium zou de
Commonwealth echter nooit tot stand zijn gekomen.
De Commonwealth dankte haar ontstaan echter niet uitsluitend aan het bestaan
van een Brits Imperium. De weg naar de Commonwealth werd in feite gebaand door
de Engelse kolonisten, die zich in de loop der jaren in groten getale in de overzeese
delen van het Imperium vestigden - vier miljoen alleen al naar Canada en anderhalf
miljoen naar Australië en Nieuw-Zeeland. Deze kolonisten brachten uit het
moederland de gedachte mee, dat het vrije burgers niet past zich te onderwerpen aan
een gezag waarin zij geen medezeggenschap bezitten. Het was uit diezelfde
overtuiging dat de Britse kolonisten in Noord-Amerika zich tegen het einde van de
18de eeuw vrijmaakten uit het Britse Imperium. En uit diezelfde overtuiging is de
gedachte van de Commonwealth gegroeid.
Let wel: gegroeid. De Commonwealth is niet uit het Imperium voortgekomen op
de wijze waarop Pallas Athene kant en klaar in volle wapenrusting uit het hoofd van
Zeus stapte. Dat léék wel even zo in 1917 toen Jannie Smuts - de grote man van
Zuid-Afrika - voorstelde het Britse Rijk voortaan de ‘British Commonwealth of
Nations’ te noemen. Maar Smuts deed daarmee niets anders dan een schip dopen dat
al lang tevoren te water was gelaten. Een schip waarvoor de kiel al bijna tachtig jaar
eerder, in 1839, werd gelegd in een rapport van Lord Durham over Canada. Dit
rapport vormde de inleiding tot het verlenen van de Dominion-status aan Canada,
28 jaar later. Dat was het begin van de Commonwealth. Na Canada volgden de
Kaapkolonie, Australië en Nieuw-Zeeland. Allemaal na elkaar en ook niet allemaal
naar éénzelfde schablone. Ieder Dominion kreeg zijn eigen vorm, bepaald niet alleen
door de eigen omstandigheden maar ook door de ervaringen met de oudere Dominions
opgedaan. Toen Smuts met zijn naamgeving voor de dag kwam bestond de
Commonwealth al. Evenals het Imperium, dat nóg bestond.
De Commonwealth bestond ook niet binnen het Imperium; zij stond ernaast. Het
Imperium slonk ten voordele van de Commonwealth - een proces dat na 1917
voortdurend verder is gegaan en dat nu nog stééds verder gaat. Maar ook binnen de
Commonwealth voltrok zich sedert 1917 een groeiproces. Smuts sprak nog over de
‘British’ Commonwealth. Dit had zin zolang de voornaamste aangesloten landen een
overwegend Britse inslag hadden en zolang zij onder de Britse Kroon samen werden
gehouden. Ook Smuts' toevoeging ‘of Nations’ had toen nog zin. Thans echter, nu
ook leden tot de Commonwealth zijn toegetreden die van huis uit nauwelijks meer
enige binding met Engeland hebben, nu de meeste een republikeinse staatsvorm
hebben aangenomen en nu zij geen volken meer zijn maar souvereine Staten, is het
gewoon de ‘Commonwealth’, meer niet.
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Professor Mansergh beschrijft in dit omvangrijke boek, dat deel uitmaakt van de
serie ‘History of Civilisation’, de hele geschiedenis van het ontstaan en de groei van
deze Commonwealth vanaf het Durham rapport tot de kwestie Rhodesië toe. Een
bijzonder helder overzicht, waarin ook met allerlei misvattingen omtrent de
Commonwealth duidelijk wordt afgerekend. De misvatting bijvoorbeeld, dat alle
voorstanders van de Commonwealth progressieven waren. Dat gold wel in Engeland,
maar allerminst overal in de voormalige koloniën die naar de Commonwealth
overstapten. Zuid-Afrika evenals verschillende Afrikaanse landen die in de
Commonwealth zijn opgenomen, vormen daar het beste bewijs van. Een uitstekend
boek voor wie zich wil oriënteren over de geleidelijke liquidatie van het kolonialisme.
Hans Hermans
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Julio Cortázar
Het Kwijlen van de duivel
(Literair Paspoort), Meulenhoff/De Bezige Bij, Amsterdam, 1969, 202 pp..
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Een aantal verhalen, die in hoofdzaak in Parijs spelen. Op zich zelf is dat al
karakteristiek voor dit werk. Het staat daarmee op een lijn met de Europese letterkunde
van het begin van deze eeuw die ook de neiging had het verhaal buiten het eigen
vaderland te laten spelen. In dit opzicht is deze belangrijkste figuur van de Argentijnse
letterkunde duidelijk achter bij de Europese. Ook verder kan men niet zeggen dat dit
werk de sociaal-economische werkelijkheid waarin de schrijver thuishoort,
weerspiegelt, inzoverre dat tussen verhaal en deze achtergrond geen aanwijsbaar
verband bestaat. Integendeel, men kan dit werk beschouwen als een vlucht uit die
werkelijkheid. Het resultaat bestaat uit vlot geschreven, in wezen vrij romantische
verhalen.
C.J. Drasland

Alfred Kossmann
De Nederlaag
(Salamander) Querido, Amsterdam, 1969, 253 pp., f 2,60.
Na de oorlog was het te verwachten geweest dat onze letterkunde de
dwangarbeidersroman zou leren kennen zoals men in andere landen zijn
oorlogsromans had. Behalve deze ene roman van Kosmann is er eigenlijk geen
gekomen. Daarom is het goed dat dit boek herdrukt is. Misschien blijkt uit de zwakte
van dit boek waarom dit genre niet ontstond. Het meest typische van het leven van
de dwangarbeiders, de arbeid, komt namelijk maar zijdelings tot uiting. Er wordt
eigenlijk alleen gesproken over wat er onder het werk gebeurde, maar niet over het
werk zelf. Maar in welke roman gebeurt dat eigenlijk wel en kan dat wel. Maar in
het leven van de dwangarbeiders bestond vrijwel niets anders dan werk dat hen
uitputte tot dat zij hun honger vaak niet meer voelden. Het andere facet van dit leven,
de angst voor de bombardementen, weet Kossmann in zijn merkwaardige misschien
wat hokkerige taal prima te beschrijven. Het gevolg is een roman waarvan meer dan
de helft erbij gedacht moet worden door mensen die zoiets hebben meegemaakt,
terwijl de vreemde figuren, die alleen maar episoden waren, hoofdzaak worden.
Hierdoor komt de titel, die betrekking heeft op de menselijke ondergang door het
bestaan in die kampen, eigenlijk niet
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tot uitdrukking. Ze komt het meest tot uiting in de masochistische waardering van
het gebeuren: het onderwerp was aanlokkelijk omdat het te combineren was met de
donkere angsten die zo nu en dan wakker werden.
C.J. Boschheurne

Brigitte Reimann
Die Frau am Pranger
Das Geständnis
Die Geschwister
Drei Erzählungen
Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 350 pp., M. 7,50.
Principieel heeft men in de socialistische landen weliswaar een oplossing gevonden
voor de gelijkstelling van man en vrouw, maar dat is nog heel wat anders dan een
effectieve en praktische oplossing. Brigitte Reimann heeft in haar drie vertellingen
juist deze praktische problematiek ter hand genomen en de verschillende fasen van
een emanciperende vrouw op literaire wijze trachten te verwoorden. De drie
vertellingen behoren eigenlijk bij elkaar, hoewel de hoofdpersonen telkens wisselen.
In het eerste verhaal ziet men de vrouw zoals zij in de vooroorlogse maatschappij
wordt behandeld; het tweede verhaal vertelt de belevenissen van een vrouw in de
barre oorlogsjaren en het derde verhaal brengt de bevrijding van de vrouw (waarbij
moeilijkheden niet verzwegen worden) in het naoorlogse (en natuurlijk dan toch wel
Oost-) Duitsland. Brigitte Reimann's stijl gaat echter verre boven die van de doorsnee
agitprop uit. Zij heeft een vloeiende pen en weet haar figuren karakter te geven.
Bovendien is de geschiedenis van de Duitse vrouw, zoals zij ze in verhaalvorm giet,
nog niet eens zo erg bezijden de waarheid.
J.P. Schuyf

Benno von Wiese, herausg.
Deutsche Dichter des 19. Jahrhunderts
Ihr Leben und Werk
E. Schmidt, Berlin, 1969, 600 pp., DM. 35.
Als tegenhanger tot zijn ‘Deutsche Dichter der Moderne’ (cfr. Streven, april 1967,
pp. 737 - 738) heeft B. von Wiese thans een boek samengesteld over de 19e eeuw,
volgens hetzelfde procédé en bijgevolg met de aangewezen kenners voor ieder der
auteurs. Uiteraard zijn de behandelde auteurs wel de verwachte namen, op enkele
verrassingen na die door recente literarhistorische reddingsdaden nieuw reliëf hebben
gekregen (zoals F. Rückert, von Platen, K. Immermann, N. Lenau, D. von Liliencron).
Tevens zorgen de diverse uitgangspunten der behandelende literairhistorici ervoor
dat voldoende schakering uit de individuele auteurs naar voren treedt om toch van
een sluitende periodesynthese te kunnen spreken, hoezeer de accenten en de
perspectieven ook uit elkaar lopen. En natuurlijk is er nergens sprake van enige

Streven. Jaargang 23

vulgariserende bedoeling; het zijn stuk voor stuk ernstige wetenschappelijke essays,
gesteund op vele decennia voorkennis en stellingen en nu kritisch verwerkt en
geïntegreerd in een methodisch en werkideëel complex dat actuele standpunten
verenigt met historische rechtvaardigheid. Van de 23 bijdragen lijken mij de gaafste:
L. Börne (N. Oellers), C.D. Grabbe (H.-M. Gerresheim), J.N. Nestroy (R. Bauer),
G. Keller (W. Preisendanz), T. Fontane (H.-H. Reuter).
C. Tindemans

Wladimir Majakowski
Werke
Band II. Poeme
Insel, Frankfurt, 1969, 499 pp., 38 ill., DM. 20,-.
Dit 2e deel van de voorziene 5 (andermaal voortreffelijk gepresenteerd door L.
Kossuth) bevat de langademige gedichten, de cyclusachtige stromen lyriek omheen
een centraal thema dat tegelijk autobiografisch én maatschappelijk-ethisch is. De
volgorde is uiteraard chronologisch en dat laat meteen toe niet alleen de
bewustzijnsintensifiering maar zeker ook de formele volwassenheid en de lyrische
geraffineerdheid na te gaan. 10 grote gedichten markeren deze belijdenis- en
lijdensweg: ‘Wolke in Hosen’ (1915, ook in het Nederlands gepubliceerd door Marko
Fondse) en ‘Wirbelsäulenflöte’ (1916), beide erg biografisch, en bewijzen voor een
zelfstandige verwerking van de futuristische tendensen; ‘Krieg und Welt’ (1917),
een kreet van afkeer tegen de oorlog maar eigenlijk nog een romantiserende visie
over krijgsschuld en offerdood; ‘Ein Mensch’ (1918), een anti-Christus-bekentenislied;
‘150 Millionen’ (1921), vol agitatie tegen de westerse militaire interventie; de
algemeen-ethische bekentenissen van ‘Ich liebe’ (1922) en ‘Das bewusste Thema’
(1923); de lyrische lijkrede op ‘Lenin’ (1925); het jubileumfeest der Oktoberrevolutie,
‘Gut und schön!’ (1927); en ‘Mit aller
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Stimmkraft’ (1930), een vreemde mengeling van gevoelsprofetisme en lijdzame
zelfverantwoording. De vertaling van H. Huppen is thematisch indrukwekkend trouw,
maar formeel tendeert ze iets te stevig naar het tribune-declamatorische, het
hoeraheroïsche. Het is waar dat deze lyrische uitbarstingen een sterk megafoonkarakter
bezitten, maar door de beklemtoning van het galmeffect wordt te veel verdoezeld
van het subjectief-lyrische zowel in de thematiek als in de vaak toch
ontroerende-emotionele beeldenselectie.
C. Tindemans

Paul Celan
Ausgewählte Gedichte. Zwei Reden
Nachwort von Beda Allemann. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1968, 174 pp., DM. 3,-.
De lyriek van Paul Celan (pseudoniem voor Paul Antschel) draagt het stempel van
vele landen en stromingen. In 1920 werd hij geboren in de beurtelings tot Roemenië
en Rusland behorende Boekowina; sinds de vijftiger jaren is hij Frans staatsburger
en universiteitsdocent te Parijs, maar schrijft hij zijn gedichten desondanks
voornamelijk in het Duits. Hij studeerde medicijnen in Tours, romanistiek in
Tsjernowtsji, germanistiek in Parijs en onderging invloeden van het chassidisme, het
expressionisme, het Russisch formalisme, het surrealisme en de moderne Franse
lyriek. Toch wordt het kryptisch karakter van zijn gedichten niet door deze veelheid
van invloeden, maar vooral door zijn programmatische poëtologische principes
bepaald. Welbewust ‘scheidet er das Nein nicht vom Ja’, zodat hij meestal in
paradoxen spreekt. Kenmerkend voor zijn poëzie is het woord jenseits: achter de
ervaarbare werkelijkheid tast hij naar de mystieke bronnen van het leven; tussen het
prematuur vastleggende Ja en Neen door schept hij in tot zwijgen neigende woorden
een nieuwe, richtingwijzende werkelijkheid. Van de andere kant is elk van Celans
woorden van een bijna maniëristische precisie, omdat in zijn ogen ieder ding, elke
mens een beeld van het Andere is. Celan staat stil bij elk detail, omdat, zoals hijzelf
uit een essay van Walter Benjamin over Kafka citeert, ‘Aufmerksamkeit das natürliche
Gebet der Seele ist’. - In Nederland is Celan nog weinig bekend, misschien wel omdat
zijn regelmatig verschijnende bundels aan de prijzige kant zijn. De nu bij Suhrkamp
verschenen, kundig samengestelde bloemlezing maakt de kennismaking met hem
niet alleen gemakkelijk, maar ook aangenaam en vruchtbaar, want de twee
toegevoegde toespraken van Celan zelf en Prof. Allemann's nawoord verhelderen
de intenties en werkwijze van een der voornaamste naoorlogse Duitse lyrici
aanzienlijk.
Th. van Oorschot

Walter Jens
Von deutscher Rede
Piper Verlag, München, 1969, 228 pp..
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‘Rara in populo Germaniae declamandi consuetudo’ heette het al in de Middeleeuwen
- en inderdaad: veel grote redenaars heeft Duitsland niet voortgebracht. Het hield
wel zijn diepdenkers in ere, doch nademaal deze het vermogen misten om hun
gedachten in duidelijke taal, in fraaie vorm en overtuigend te uiten, werd dit vermogen,
dat men welsprekendheid noemt, vrij algemeen beschouwd als een diepdenker niet
passend. Men keek op welsprekendheid neer als op iets dat bij marktkooplieden en
kwakzalvers hoorde. Wie welsprekendheid beoefende stond al gauw in kwade reuk
en enig doceren der welsprekendheid werd beneden de waardigheid van ieder
onderwijs geacht. De Duitse intellectuelen hebben die minachting voor de
welsprekendheid duur moeten betalen aan de éne man die een volk dat geen
welsprekendheid gewend was, met gebruikmaking van alle kunstgrepen der retorica
achter zich aan kon slepen naar zijn ondergang: Adolf Hitler.
Walter Jens doet nu in dit boekje een poging om aan te tonen dat diepdenken en
retorica niet zo ver van elkaar af stonden als men gemeenlijk aanneemt. Dat grote
Duitse denkers en letterkundigen - mannen als Lessing, Adam Müller, Thomas Mann,
Hugo von Hoffmannsthal, Albert Einstein en anderen - wel degelijk, bewust of
onbewust, elementen van welsprekendheid in hun vertogen vlochten. Soms zelfs
wanneer zij zich tégen de welsprekendheid richtten. Een typisch-Duitse poging om
diepdenkerij en welsprekendheid met elkaar te verzoenen. Maar een weinig
overtuigende poging omdat Jens daarbij uitgaat van een zéér algemene en daardoor
weinig zeggende omschrijving van het begrip welsprekendheid. Overal waar hij maar
een spoor van maatschappelijke kritiek ontmoet, ruikt hij al retorische elementen.
Zelfs bij Einstein, wiens taal nu werkelijk niet zijn sterkste zijde vormde.
Heeft Duitsland dan helemáál geen echte redenaars gehad, die verdienden eens in
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een boekje samen te worden gebracht? Waren Luther, Bismarck, Lindthorst en
Sonnenschein bijvoorbeeld geen redenaars? Uit een oogpunt van literatuurstudie is
dit boekje echter wel interessant.
Hans Hermans

Clemens Brentano
Gedichte
Nach den Handschriften und Erstdrucken.... neu herausgegeben von
Wolfgang Frühwald. Rowohlt-Verlag, Reinbek, 1968, 250 pp., DM. 3,80.
Van zijn gedichten heeft Brentano zelf nauwelijks iets gepubliceerd. Dat stelde zijn
familie in staat om na zijn dood, in de eerste grote uitgave (1852 - 1855), naar hartelust
te schrappen en te veranderen vooral in de door Brentano zelf later verworpen
jeugdlyriek, om deze zo te ‘zuiveren’ en aan te passen aan de intenties van het
‘korrespondierendes Mitglied der katholischen Propaganda’, dat Brentano volgens
Heinrich Heine geworden was. Geen van de latere uitgaven, zelfs niet de tamelijk
betrouwbare editie van Max Preitz (1914), heeft het gewaagd die eerste uitgave
geheel los te laten en alleen op de handschriften te steunen. En ongelukkigerwijze
moest de historisch-kritische editie van Carl Schüddekopf in 1914 worden afgebroken,
nog voordat zij aan de lyriek was toegekomen. Pas nu zijn vele van Brentano's
gedichten voor het eerst in authentieke vorm verschenen en wel bijna gelijktijdig in
het hier te recenseren rororo-deeltje en in het door Frühwald, Gajek en Friedhelm
Kemp bij Hanser uitgegeven eerste deel van Brentano's Werke, dat een uitgebreide,
600 pagina's lange keuze uit diens lyriek bevat. Omdat ook de uitgave bij Rowohlt
door Frühwald verzorgd is, zou men verwachten, dat zij niet meer dan een bloemlezing
uit de Hanser-editie zou zijn. Niets is minder waar. Naast enkele bij Hanser niet
voorkomende gedichten heeft Frühwald voor de meeste liederen een tenminste in
orthografie en interpunctie afwijkende variant uit een ander Brentano-handschrift
gekozen, zodat de rororo-uitgave, die voor weinig geld een uitstekende anthologie
met nadruk op de jeugdlyriek biedt, ook wetenschappelijk belangrijk is. Helaas vond
ik daarnaast een aantal gedichten die zowel in de Hanser- als in de rororo-uitgave
op precies dezelfde bron teruggaan en toch kleine afwijkingen vertonen, zoals bv.
afwijkende interpunctie; vele vormen als nehm', möcht' bij Hanser met, bij rororo
vaak zonder apostrofe; p. 55, 7e regel v.o. nur (bij Hanser: mir), etc.. Daar moeten
of in de ene of in de andere editie fouten ingeslopen zijn, zodat deze twee uitgaven
jammer genoeg elkaars wetenschappelijke waarde twijfelachtig maken en wij ook
voor de hier afgedrukte liederen zullen moeten wachten op de vanuit Frankfurt
beloofde historisch-kritische uitgave, voordat wij absolute zekerheid zullen bezitten
over de authentieke vorm van Brentano's lyriek.
Th. van Oorschot

Friedrich Hölderlin
Poesiealbum 17
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Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 32 pp., M. 0.90.
Is het mogelijk om van Hölderlin een populair dichter te maken? Dit is er een poging
toe. Zorgvuldig heeft men die gedichten uitgezocht waarin weinig of geen vreemde
woorden voorkomen en die niet voortdurend naar de griekse mythologie verwijzen.
Het zal inderdaad enkelingen nieuwsgierig maken naar deze schrijver en hen er toe
brengen meer te gaan lezen. Allicht zal men dan naar de iets eerder verschenen bundel
van Reclam Leipzig grijpen, die van een lijst verklarende woorden is voorzien.
Evenals in deze bundel ontbreken in dat boekje gedichten uit de laatste periode van
Hölderlin, die ook al niet door Lukacs voor zijn theorievorming over deze dichter
worden gebruikt. Men schijnt in het oosten toch blijkbaar nog niet heen te zijn over
het standpunt dat een geesteszieke per sé geen kunst kan scheppen.
C. Drasland

W.V. Ruttkowski / R.E. Blake
Literaturwörterbuch
Glossary of Literary Terms
Glossaire de termes littéraires
Francke, Bern, 1969, 68 pp., SF. 9,40.
Hier is een eerste ontwerp tot een veeltalig lexicon voor de algemene en vergelijkende
literatuurwetenschap, voorlopig beperkt tot drie talen: Duits, Engels en Frans, af en
toe teruggrijpend op Latijns-Griekse herkomst, soms overwippend naar Italiaanse
en Spaanse equivalenten. Het is zeer duidelijk niet als vertaalmedium bedoeld maar
als begrippeninstrument, terwijl het zich beperkt tot de nominale overeenstemming
en niet ingaat op eventuele subtiliteit of differentiëring voor ieder der talen. Handig
te gebruiken, stimulerend in overzichtelijkheid en volledigheid, prettig
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van presentatie. De afdelingen zijn: metriek, stilistiek en retoriek, structuur en
techniek, genre, periodes en bewegingen, plus drie registers.
C. Tindemans

Manfred Windfuhr
Heinrich Heine. Revolution und Reflexion
J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 300 pp., DM.
29,80.
Ruim 30 jaar is H. Heine een object gebleven van de Angelsaksische gennanistiek.
De oorzaken kennen we en het is beschamend dat de Duitse literatuurgeschiedenis
ondertussen zoveel en zovelen heeft herontdekt en gewaardeerd zonder tot één van
zijn auteurs te komen die én intrinsiek én extrinsiek moet gerekend tot de meest
vitale. Maar dit boek bewijst dan toch weer dat de lange wachttijd de moeite waard
is geweest. Strikt zakelijk is het gedacht als inleiding op een heruitgave van Heines
verzamelde werk; daarom wordt de uitvoerige tekstanalyse en -kritiek niet opgenomen.
Het gaat om de mens Heine die meteen ook de auteur is. S. brengt een andere
tijdsindeling aan, waarin nog wel de emigratie (1831) wordt bewaard als datum maar
niet meer het revolutiejaar 1848. Terecht, omdat de subjectieve evolutie van Heine
zich niet naar de extern-maatschappelijke richtte. De grote verdienste van deze
monografie is dan ook niet dat ze tot reëvaluatie van de esthetisch-literaire historiciteit
van Heine overgaat, maar dat de dynamische beweeglijkheid van zijn karakter en
geest promoveert tot een kenmerk van zowel een mens als een generatie. S. toont
aan, in sober-prachtige ontledingen met de hele tijdsgenesis als kader, dat zowel
politiek en religieus als literair en artistiek deze Heine een man van constanten is
geweest i.p.v. een labiel scepticus die de sierlijke humorkrul verkoos boven een
hechte kern, zoals de traditionele filologie hem heeft vertekend. Bovendien zijn deze
constanten niet terug te vinden in monolithische ideeën die ongeschokt het woelige
tijdperk doorstonden; integendeel is precies de kern alleen een constante, de centrale
behoefte over een bepaald levensaspect een positie in te nemen, waarvan de aard en
de intensiteit in de loop der jaren zich kunnen wijzigen. Zo wordt deze studie ook
methodisch tot een voorrecht van de huidige literaire kritiek. Dat dit nu juist aan
Heine kon gedemonstreerd worden, zal ieder Duitslandkenner dankbaar stemmen.
C. Tindemans

Theater
Attinger, Gustave - L'esprit de la Commedia dell'arte dans le théatre français.
- Slatkine reprints, Genève, 1969, 489 pp.
Bentley, Eric - What is Theatre? - Methuen, London, 1969, 491 pp., 45/-.
Boer, Lodewijk de - De kaalkop luistert. De verhuizing. Borak valt. Darts. - De
Bezige Bij, Amsterdam, 1969, 192 pp., f 9,50. Fournel, Victor - Le théatre au
XVIIe. siècle. La comédie. - Slatkine reprints, Genève, 1969, 417 pp.
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Grotowski, Jerzy - Towards a poor theatre. - Methuen, London, 1969, 262 pp.,
geïll., 55/-.
Kesting, Marianne - Panorama des zeitgenössischen Theaters. 58 literarische
Porträts. - Piper, München, 1969, 353 pp., 60 platen, DM. 16,80.
Meyerhold - Meyerhold on theatre. - Methuen, London, 1969, 336 pp., geïll.,
75/-. Neumann, G., e.a. - Dürrenmatt, Frisch, Weiss. Drei Entwürfe zum Drama
der Gegenwart. - Fink, München, 1969, 162 pp., DM. 12,80.
Porter, Thomas E. - Myth and modern american drama. - Wayne State
University Press, Detroit, 1969, 285 pp., $ 7,95.
Radcliff-Umstead, Douglas - The Birth of modern comedy in Renaissance Italy.
- University of Chicago Press, Chicago/London, 1969, 285 pp., 113/-.
Shakespeare - The Merchant of Venice. - (A Casebook edited by John Wilders),
Macmillan, London, 1969, 249 pp., 12/6.
Taylor, John Russell - Anger and after. A guide to the new british drama. Methuen, London, 1969, 391 pp., geïll., pb. 20/-, lin. 45/-.
Vandeloo, Jos - De week van de kapiteins. - Manteau, Brussel/Den Haag, 1969,
79 pp., f 3,95.

Annie M.G. Schmidt
En ik dan? Een blijspel
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969, 104 pp., f 5,10.
Eigenlijk is het theaterdebuut van A. Schmidt niet veel meer dan een wat uitvoeriger
scene zoals ze er al zovele jaren schrijft. Maar het moest dit keer binnen de voorziene
tijd ook aan een eind komen en bovendien directe kansen gunnen aan de acteurs M.
Dresselhuys en J. Remmelts. Al deze richtlijnen merk je in de eindtekst nog

Streven. Jaargang 23

439
op. S. ontwierp een vrij dun plotje, gebaseerd op bekende misverstanden en
oversmeerd met enkele tijdssymptomatische onschuldigheidjes. Het overige blijft
mannetjes- hoewel toch meest en best vrouwtjesmaken. Tussenin zitten de bekende
grapjes, woordspelingen zowel als situatieflaters. En alles komt op de pootjes terecht,
zodat ook de constructie het pièce bien faite memoreert. En dat is het dan. S. berijdt
de conjunctuur en dat doet ze bovendien aardig. Met het theater als zodanig heeft
dat allemaal weinig te maken. Als seizoenprodukt heeft het immers zijn bestemming
allang gevonden.
C. Tindemans

Georg Büchner
Leonce und Lena tekst / documenten / achtergronden
samengesteld door Anne Marie Prins en Konrad Boehmer
Moussault, Amsterdam, 1969, 120 pp., f 6,50.
Dit eerste nummer van een reeks teksten gespeeld door Teater Terzijde, maakt een
procédé zichtbaar. Van de Leonce und Lena-opvoering maken de samenstellers een
montage, bestaande uit de vertaling van De Hessische Landbode (een sociaalkritisch
geschrift dat voor het daaropvolgende blijspel een ideologische bodem moet leggen),
een aantal Büchnerbrieven, tekst en vertaling van Leonce und Lena en een werkverslag
over deze opvoering door Anne Marie Prins en Koen Wessing. Alles is erop berekend
om elk literarhistorisch en -kritisch onderscheid te verdoezelen en het stuk te
interpreteren vanuit een APO-standpunt. Als de tekst dat toestaat (wat hier inderdaad
het geval is), dan kan daartegen geen bezwaar opkomen. Iets anders is echter of dit
alleen maar hoeft te gebeuren vanuit een humeurige, brutaliserende,
kijk-toch-eens-hoe-knap-revolutionair-wij-zijn pose. Stellen dat de politisering van
het theater zelf dient te gebeuren is één ding waarachter ik me zelf reeds heb gezet;
verkondigen dat vanuit een tekst een visie is ontstaan die voor merkwaardigunieke
theatervormen verantwoordelijk is, blijft een andere zaak. Eerlijker zou uitvallen dat
zondermeer werd bedoeld anders te doen dan andere acteurs en dat, aangezien er een
uiterlijke handleiding diende te zijn, hiervoor maar Büchner werd gebruikt. Historisch
materialisme is een ernstige bezigheid; stoeien met opgeraapte slagzinnen in een
pedanterig declamatietaaltje is dat beslist niet. Maar ondertussen kan ieder zich lekker
vooruitstrevend achten en dat ontslaat dan van ernstige studie en beredeneerde
verantwoording.
C. Tindemans

Manuel Straub
Wat is toneel?
Dramaturgische verkenningen
Muusses, Purmerend, z.j., 99 pp., f 7,30.
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Dit is een niet onaardige poging om aan de beoefenaars van het leketoneel bondig
uit te leggen welke verschuivingen zich in het theatrale denken en praktizeren hebben
voorgedaan tijdens de laatste decennia. Natuurlijk ontbreken ook hier weer niet de
gezellige kringevocaties die het blijkbaar voor de amateurs moeten doen, maar S.
ontziet zich geen inspanning om keurig-doeltreffend en minzaam-verklarend echt
enige initiatie te geven voor gretige toehoorders. Bovendien weet hij de recepten te
vermijden en legt hij vooral nadruk op de mentale staat die ook in het amateurtoneel
altijd de benaderingsgrond moet uitmaken, zodat bij afwezigheid van theorievorming
en normatieve voorschriften altijd de intellectuele intuïtie en de intelligente
verantwoording een prettige discussie waarborgen.
C. Tindemans

Verner Arpe
Das schwedische Theater
Von den Gauklern bis zum Happening
Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1969, 426 pp., geïll..
In een geslaagd commercieel project biedt deze uitgeverij gelijktijdig meertalig een
geschiedenis van het theater in Zweden aan, waarvan hier de Duitse versie besproken
wordt. Het is ver van de gebruikelijke propagandabrochures, integendeel een royaal
uitgevallen, overvloedig en verrassend geïllustreerd, wetenschappelijk gefundeerd
overzicht van de wat moeizame tocht naar eigen karakter. De vroegere eeuwen
worden iets kariger gepresenteerd met als hoogtepunten: de goochelaars, het eerste
professionele optreden, de invloed van de Franse acteerkunst, het fenomeen
Drottningholm, de stichting van het Nationale Theater door Gustaf III, de
lekeconcurrentie aan het hoftheater, de opkomst van de Stockholmopera, de opheffing
van het mo-
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nopolierecht. Dan zijn we aan deze eeuw toe en S. wordt meer gedetailleerd, al geeft
hij zijn methode van selectieve ontwikkelingslijnen niet op. Bovendien treedt het
Zweedse theater in deze eeuw op met internationale uitstraling en niet alleen via de
auteurs met Strindberg bovenaan. De geschetste punten zijn: het uitbouwen van een
theaterimperium door Albert Ranft, het Intieme Theater van A. Strindberg, de
ontwikkeling van de provinciale theaters, de reistroepen en het Staatstheater, de
concentratie te Stockholm, het Zweedse theater in Finland en de huidige structuur
van het theater in Zweden. Uiteraard is er een bladzijdenlange lijst met bibliografische
gegevens. Dit werk is een uitstekende introductie in de problemen van een uniek
land, terwijl het tegelijk een eminent overzicht vormt van een autonome cultuur in
contact met de buitenlandse evolutietendensen.
C. Tindemans

M.R. Booth, ed.
English Plays of the 19th Century
1. Drama 1800-1850
2. Drama 1850-1900
Clarendon Press: Oxford University Press, London, 1969, 315, 427 pp.,
60/- per deel.
Tien stukken, verdeeld over twee kloeke boekdelen, vormen minder een
representatieve anthologie van het 19e-eeuwse drama in Groot-Brittannië dan wel
illustratie bij een schitterende introductiesynthese door de specialist M.R. Booth.
Het gaat uiteraard helemaal niet om literatuur, maar om elementair-emotionele
speelteksten. Ver van een esthetisch criterium voorop te zetten, haalt S. de
sociologische basis van het theaterpubliek naar voren. In de 19e eeuw wordt de
schouwburg nog gevuld met het brede volkspubliek en wat die gave mensen zonder
eruditie en zonder culturele extrabehoeften wensen, is sentiment, in de fundamentele
zin van herkenbare doorsnee die tot exemplarisme is uitgegroeid. S. analyseert deze
strekkingen in hun chronologische opeenvolging, in hun generatie-aflossing, in hun
evolutie van arbeidersmilieu naar versnobte salonsfeer en voor elk van deze lagen
volgt er prompt een voorbeeld: The Miller And His Men (I. Pocock, 1813) voor het
Gothic drama (spelonken, rovers, storm, schietpartijen, voorbeeldige heldin, moedige
held), Virginius (A.S. Knowles, 1820) voor de ‘legitimate tragedy’ (5-bedrijvige
navolging van het klassicistische drama maar mét de melodramatische kenmerken
in de thematiek), Black-Eyed Susan (D. Jerrold, 1829) voor het ‘nautical drama’
(zeemansromantisme), The Factory Lad (J. Walker, 1832) voor het arbeidersdrama
(tegenstelling arm-rijk, arbeidsconflict, grove emotie), Richelieu (E. Bulwer-Lytton,
1839) voor het actueel-historische drama, The Corsican Brothers (D. Boucicault,
1852) voor de tragische romance, The Ticket-of-Leave Man (T. Taylor, 1863) voor
het sociaal-burgerlijke drama (vervolgde onschuld mét thrillertrekjes), The
Shaughraun (D. Boucicault, 1874) voor het Ierse stuk (lieve onschuld en folklore
plus sociaal protest in rustige toonaard), The Second Mrs. Tanqueray (A.W. Pinero,
1893) en Mrs. Dane's Defense (H.A. Jones, 1900) voor het burgerlijke salondrama
met Ibseninvloed, deze laatste als duidelijke (thematische) voorloper van G.B. Shaw.
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Historische tekeningen en foto's roepen de originele sfeer op. Voor elk stuk is er een
kenmerkende inleiding. Als verzameling voorbeeldig, zij het vrij prijzig.
C. Tindemans

Ronald Hayman
Robert Bolt
88 pp..
John Whiting
98 pp..
Heinemann Educational Books, London, 1969, geïll., elk 7/6.
De korte lengtedoorsnede van R. Bolt is methodisch opvallend. S. start met een
biografisch interview met de toneelauteur, bespreekt daarna de 6 totnogtoe opgevoerde
stukken en heeft dan een nieuw interview over de voorafgaande analyses, wat uitloopt
op een uitzonderlijk revelerend gesprek. S.'s eigen analyse is op chronologische
vooruitgang en verklaring gebaseerd, maar ondertussen behandelt hij vrij vlot alle
structurele, dramaturgische en thematische probleempjes die zich aandienen. Keurige
informatie met altijd een eigen toon. Over J. Whiting moet hij anders schrijven, alleen
al omdat de overleden auteur voor een interview niet meer beschikbaar is. S. bespreekt
de 8 stukken volgens de vorige methode en rondt af met een nogal boosaardig
steekspel met K. Tynan wiens marxistische obsessie hem belette de
intrinsiek-tragische reliëfs in Whitings levensvisie naar behoren te onderscheiden en
dus te waarderen. Ook hier is S. verantwoordelijk voor informatieve belichting van
de meest degelijke aard.
C. Tindemans
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Personalia
Dr. Th. P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6,
Huizen.
Mr. E.M. Vos de Wael-Smulders. Studeerde rechten in Leiden en Nijmegen. Was
twee jaar waarnemend griffier bij het Hoog Militair Gerechtshof. Woonde de derde
en vierde zitting bij van het Pastoraal Concilie als door het Episcopaat aangewezen
lid. Adres: Troosterlaan 56, Utrecht.
Drs. R. Bunnik, geboren 1932. Naast de gewone priesterstudie studeerde hij aan de
Universiteit te Nijmegen Engelse taal- en letterkunde. Sinds 1964 leraar aan het
seminarie te Apeldoorn. Publiceerde regelmatig over de kwesties rond ambt en
celibaat. Adres: Arnhemseweg 348, Apeldoorn.
Frans F. Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te
Leuven. Redacteur van het literaire tijdschrift ‘Ruimten’. Producer bij de BRT, derde
programma. Adres: Plantijn en Moretuslei 40, Antwerpen.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategie Studies van de Georgetown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelaren laan 1, Hasselt.
Peter Wiemers S.J., geboren 1923. Werkte een aantal jaren aan de Jan van
Eyckacademie te Maastricht. Vertrok in 1965 naar Brazilië, waar hij thans als
kunstenaar werkzaam is. Adres: Rua Tupinambás 179, Belo Horizonte, Brazilië.
Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als
eerste programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij
sedert 1958 de kunst-programma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor behaalde bij
in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad ‘De Nieuwe’. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Paul Overhage S.J. Adres: 6000 Frankfurt 1, Elsheimerstrasse 9.
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.
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 mensen’. Adres: De
Lairessestraat 47, Amsterdam-Z.
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Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Thans als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het Seminarium voor staathuishoudkunde van die instelling. Werkte o.m. mee
aan het onderdeel ‘openbare financiën’ van de ‘Encyclopedie voor de
bedrijfseconomie’ die binnenkort zal verschijnen. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.
Mr. J. Weitjens s.j., geboren 1929. Studeerde filosofie aan het Berchmanianum en
rechten aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, theologie in Chantilly (Oise). Was
nadien hoofdzakelijk werkzaam in retraite- en vormingswerk, thans als katechetisch
adviseur in dienst van het Bisdom Rotterdam. Tracht hulp te bieden aan volwassenen
die in een paedagogische relatie staan, en zoeken gelovig te zijn in een overgangstijd.
Artikelen in verschillende tijdschriften op katechetisch en populair-theologisch
gebied. Adres: Matthenesserlaan 270, Rotterdam.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, Brussel 5
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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[1970, nummer 5]
[Inhoud]
Over het goede gebruik van toekomstprognoses, p. 446
De tekst die we hier publiceren, is een bewerking van een rede die uitgesproken is
op het 6e Congres van de International Council of Societies of Industrial Design,
gehouden in Londen, september 1969, thema: Design, maatschappij en toekomst.
Bernard Cazes bespreekt de vraag hoé toekomstonderzoek, door de dieper liggende
tendensen bloot te leggen van wat wij nù doen en laten, kan laten zien naar welk
soort toekomst wij op weg zijn en wat wij eraan kunnen doen. Op de tekorten en
gevaren van dit soort prognoses komen we met hem een volgende keer terug.

Stedebouw en psychologie, p. 454
De kloof tussen utopisten en planologen, in architectuur en stedebouw, zal nooit
verdwijnen zolang wij geen samenhangende, verifieerbare formulering bezitten voor
de toekomst die wij wensen. Twee misvattingen staan zulk een visie in de weg: de
opvatting dat de materiële vorm van het milieu weinig invloed heeft op het menselijk
gedrag; de overtuiging dat psychologische inzichten te vaag zijn om er in stedebouw
iets mee aan te vangen. Christopher schetst enkele modellen en hypothesen, die we
voor onszelf maar eens aan kritiek moeten onderwerpen.

Wetenschap staat voor beslissingen, p. 464
De ontwikkeling van de wetenschap vervult de mens niet alleen met vreugde en
hoop, zij stelt hem ook voor problemen en is oorzaak van angst. Naast macht ook
onmacht. Zal de mens de wetenschap in toom kunnen houden?

De metabletica metabletisch gezien, p. 469
De grondwet van de metabletica is dat een andere wijze van zien een andere wereld
ten gevolge heeft. De auteur laat op dit punt een ontwikkeling zien bij Van den Berg
toegespitst op de Godservaring, in een bundel opstellen.

Anatolii Koeznetsow's laatste Sovjet-publikatie, p. 474
In dit artikel wordt de aandacht gevraagd voor de laatste publikatie van Koeznetsow
voordat hij uitweek naar het Westen, omdat dit werk veel openbaart omtrent zijn
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politieke en levensbeschouwelijke overtuiging. Soortgelijke gedachten worden
gesignaleerd in het werk van Gerasimow en Medynskkij.
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Terzijde, p. 482
Geen artikel wordt hier geboden, maar wat literair ter tafel komt en als het ware om
commentaar vraagt. Het ligt in de bedoeling dat deze ‘rubriek’ regelmatig verschijnt.

De natuur is een vergissing, p. 488
Er zijn kunstenaars die door de actualiteit worden opgedrongen, anderen evolueren
aan de rand van de actualiteit, maar zijn daarom niet minder boeiend. De Italiaanse
beeldhouwer Cavaliere behoort tot deze laatsten. Hij is geboren in Rome in 1926,
en leeft sinds 1938 in Milaan. De eerste tentoonstelling van zijn werk vond plaats in
1945. Het was te situeren in wat men het Italiaanse expressionisme heeft genoemd.
Pas in de jaren zestig heeft hij zich door de ontdekking van de natuur als object van
zijn sculptuur in zijn volle oorspronkelijkheid geopenbaard. Van dit laatste werk
wordt hier een interpretatie voorgesteld.

De marginale film, p. 492
Het publiek is over de underground-cinema (de auteur spreekt liever van de marginale
film) niet of slecht geïnformeerd. Alleen maar omdat zich hier een filmkritisch
probleem stelt? Je kunt zo moeilijk over iets nieuws spreken zonder naar het reeds
bekende te refereren. Of schrikken de informatiemedia terug voor het vermoeden
dat deze verandering in de film, dit einde van de cinema, ook een verandering in de
hele maatschappij veronderstelt, ja, veroorzaakt?

Internationaal bedrijfsleven en Afrika, p. 501
Na een drukbezette loopbaan in het bedrijfsleven, in de politiek en in de diplomatie
te hebben afgesloten, is de auteur van dit artikel aan een nieuwe taak begonnen: de
rol van de investeringen van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden vast te stellen.
Hij vertelt hierover, voorzover het Afrika betreft.

Colijn en de Nederlandse politiek, p. 509
De besprek ing van de rol van Colijn in de Nederlandse politiek geeft de auteur
gelegenheid om het beeld op te roepen van de verhoudingen in Nederland tussen de
twee wereldoorlogen.
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Censuur: een geschminkt tv-debat
Editoriaal
Toen de slavernij nog bestond, zei men: we kùnnen de slavernij niet afschaffen, want
dan stort het hele economisch en sociaal bestel ineen. Nu zegt men: we kùnnen de
censuur niet afschaffen, want dan stort het hele moreel ineen. De redenering steunt
niet alleen op de impliciete overtuiging: het bestaande systeem is, mits wat
aanpassingen, nog zo kwaad niet, in ieder geval beter dan wat ervoor in de plaats
zou komen - maar ze maakt het ook heel moeilijk dàt er ooit werkelijk iets anders
komt. ‘De vraag of censuur gehandhaafd dan wel afgeschaft kan worden, wordt
meestal gesteld zonder eraan te denken dat daarmee ook alle andere componenten
van de samenleving (moeten) mee-evolueren... Het gaat niet op, censuur te beoordelen
vanuit een vaststaande context van normen, waarden en waarderingen en te doen
alsof die onveranderd blijft. Verandert er iets in de censuur, dan verandert de hele
context. En omgekeerd natuurlijk’1.
Wie over censuur redeneert in het referentiekader van het bestaande (dat hij dan
nog min of meer goed vindt ook) geraakt er nooit uit. Het bestaande verschaft hem
te veel alibi's: je kunt toch niet ‘alles’ toelaten, ‘onvolwassenen’ moeten beschermd
worden, er is toch altijd nog zo iets als ‘goede zeden’, er zijn toch ‘grenzen’. Blijft
de samenleving wat ze is, dan is tegen dit soort argumenten moeilijk iets in te brengen.
Wie ertegen optornt, kan heel gemakkelijk in de hoek gezet worden als een ijle Don
Quichote of, zoals ik zelf ervaar, als een jezuïet (blijkbaar nog altijd het toppunt van
de overbodige intellectueel) die ‘te pas en te onpas uitpakt met enkele filosofische
frasen om zijn progressieve instelling te bewijzen’2. De enige radicale kritiek op de
censuur - systeem én mentaliteit - gaat uit van de utopie: er is een ander
referentiekader, een andere maatschappij mogelijk. Hoe die er precies uitziet, weet
geen mens, maar de bestaande is in ieder geval niet goed: ‘Je ne sais pas ce que c'est
la vie éternelle, mais celle-ci est une

1
2

E. De Kuyper, Censuur als alibi, in Streven, juni 1969, p. 912, een artikel waarvan ik de
lectuur graag nog eens aanbeveel.
De verdachtmakingen van enkele fatsoenridders in de Gazet van Antwerpen zijn te onbenullig
om gemeen te zijn, maar ik moet toch oppassen of het begint me op de zenuwen te werken.
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mauvaise plaisanterie’ (Voltaire). Ook hier dus dezelfde tegenstelling tussen utopisten
en feitenfetisjisten die Christopher Alexander, verder in dit nummer, op het gebied
van architectuur en stedebouw signaleert: in de verbeelding van de eersten moét de
toekomst, hoe dan ook, anders worden, het heden is maar een kwalijke grap; in de
ogen van de tweeden ‘is de toekomst alleen maar een zindelijker versie van het
heden’.
Het is een moeilijke tegenstelling. Er is nog mee te leven zolang je ze buiten jezelf
legt. Dan kun je zeggen: ik hier, de anderen daar. Dat is tenminste duidelijk en je
kunt gaan vechten. Maar als je erkent dat de tegenstelling in jezelf zit? Ik wil een
andere toekomst, een toekomst die nu al zo hard aan me trekt, dat ik geen vrede meer
heb met het bestaande en dat bestaande direct wil veranderen. Maar de utopie stoot
altijd weer op het feitenfetisjisme, dat slechts een lelijke naam is voor mijn eigen
redelijkheid en een alibi voor mijn eigen angst of onvermogen. Nee, de tegenstelling
zit in mezelf. Dat is hetzelfde als te zeggen: de censuur zit in mezelf.
Ik kan wel zeggen: mezelf, daar hoort ook mijn milieu bij, het klimaat waarin ik
leef. Dat oefent inderdaad een censuur uit, veel ingrijpender en veel meer omvattend
dan de op het ogenblik ijverig naar boekjes en plaatjes snuffelende gerechtelijke
censuur. Heel ons geestelijk en maatschappelijk bestel - ook onze kritiek daarop staat onder de censuur van de middelmatigheid. Wie bij ons - politiek of
maatschappelijk, kerkelijk of religieus, artistiek, informatief of intellectueel - iets
wil zeggen of doen dat niet helemaal middelmatig is, moet dat niet alleen op zijn
eigen onvrijheid veroveren, maar ook nog op de geesteloze context waarin zijn beetje
vrijheid wordt verstikt. Dat is een barrière die veel meer tegenhoudt én veel moeilijker
te doorbreken is dan om het even welke wettelijke censuur.
Dat kan ik echter nog altijd ‘de anderen’ noemen. Nee, de censuur, de tegenstelling
tussen mogelijkheid en haalbaarheid, zit in mezelf. Zolang ik ze aan een andere
instantie toeschrijf - de wet, die ik dan dom, het milieu, dat ik lam kan noemen - en
zolang die instanties me dat alibi gretig verschaffen, ga ik het eigenlijke probleem
uit de weg.
Dat heb ik onlangs weer eens scherp ervaren. Er zijn de laatste tijd in België zoveel
dwaze censuurincidenten geweest, dat zelfs de B.R.T. (enkele weken na de feiten
uiteraard) er een televisiedebat aan durfde wijden, rechtstreeks uitgezonden nog wel,
niet eens ingeblikt en vooraf gecontroleerd. En ik mocht daaraan meedoen. Het is
een geschminkt debat geworden, wij hebben ons làten schminken. We hebben er een
beheerste discussie van gemaakt, verward natuurlijk en onaf, dat hoort erbij. Een
totaal overbodige discussie. Omdat we ons netjes in het referentiekader van het
bestaande hebben laten inlijsten. Vrijheid demonstrerend die alleen maar gegunde
vrijheid is. Grenzen verzettend die nog nauwelijks grenzen zijn.
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In plaats van de echte grenzen te erkennen en die te doorbreken, met het risico dat
je jezelf zeer doet, je eigen kwetsbaarheid laat zien; mét de mogelijkheid ook dat je
juist daardoor aan anderen concreet laat zien met wélk soort censuur zij dagelijks te
maken hebben.
De gelegenheid lag nochtans voor de hand. Het enige dat ingeblikt was, een filmpje
dat het gesprek voorafging, wàs gecensureerd. Er was in geknipt, dat constateerden
wij bij de aanvang. Bij wijze van inleiding hebben wij daar schuchter tegen
geprotesteerd, maar we hebben het gesprek er niet op vast laten lopen. We hebben
ons laten ‘manipuleren’, zoals we tegenwoordig graag zeggen, terwijl wij er met
onze neus bijzaten. Van buitenaf, jawel, maar we hebben die censuur geïnterioriseerd,
naar binnen gehaald. Hoe gaat dat immers? Je kent de mensen die het programma
gemaakt hebben, je hoort wat 'n ‘lef’ zij er zich voor aangemeten hebben (want zo
werkt censuur nu eenmaal: als je er nog maar over praat, ga je je al een provocateur
wanen) en je weet: als er last komt, moeten zíj het bekopen. Je identificeert je met
die mensen. Van hun grenzen en taboe's maak je je eigen taboe's en grenzen. En je
zwijgt. Of je praat er druk omheen.
Ik heb me in die discussie laten ontvallen: ‘De mens bestaat alleen bij de gratie
van grenzen, maar hij lééft slechts als hij die onophoudelijk doorbreekt’. Té vlug
worden die grenzen als onveranderlijk, eeuwig vaststaand beschouwd en aldus
gesacraliseerd: hier kun je niet over, of je schendt het heilige geheim van de mens,
ik schend mezelf. In plaats van een paniekerig ‘halt’, dat van een grenservaring een
blinde-muur-ervaring maakt, zou iedere grenservaring echter een signaal moeten
zijn: hier ligt een gevaar, heel zeker, ik moet me dat niet ontveinzen, maar misschien
kan ik er ook een kans van maken. ‘Grenzen’ betekent: hierachter begint de
transcendentie, de sacraliteit. ‘Grensoverschrijding’ betekent niet: er is geen
transcendentie, geen sacraliteit - maar: ze ligt verder. De transcendentie van de mens
ligt verder dan wij weten. Dat geeft de utopie haar werkzame dynamiek. De
redelijkheid (het feitenfetisjisme) zegt: het taboe is de grens van van de sacraliteit,
hier begint de angst, de eerbied, het zwijgen. De utopie zegt: het taboe is een
alarmsignaal dat me waarschuwt: oppassen, hier dreig je je transcendentie te
sacraliseren, maar ze ligt waarschijnlijk verder. Zo gaat de utopie altijd voort aan
me te trekken: kom verder, verken wat dat ‘verder’ inhoudt. Ik mag die mogelijkheid
niet afsluiten, mij er niet door laten afschrikken. En niet zeggen: het zijn alleen maar
de anderen die me tegenhouden.
Frans Van Bladel
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Over het goede gebruik van toekomstprognoses
Bernard Cazes
Toekomstonderzoek, of beter: prognostisch onderzoek van ‘door menselijke
tussenkomst veranderbare fenomenen’1, kan gewoon een vermakelijk of stichtend
intellectueel spelletje zijn. Het kan ook een leidraad zijn voor wat ons te doen staat:
door tendensen in het leven van vandaag en consequenties van die tendensen aan het
licht te brengen, kan het een middel zijn om het leven van morgen beter te doen
beantwoorden aan wat wij daarvan willen verwachten. Het onderscheid tussen deze
twee manieren om aan ‘futurologie’ te doen, is natuurlijk nogal belangrijk. Want een
‘leidraadprognose’ moet aan andere voorwaarden voldoen dan de vrijblijvende
prognose van utopie of science-fiction. Ze mag niet volstaan met een beschrijving
van ‘hoe de toekomst er uit zal zien’, ze moet laten zien welk soort toekomst aan 't
volgen is uit wat wij in het verleden gedaan en gelaten hebben, uit wat wij nù doen
en laten, zodat zij meteen veranderingen in gedrag en beleid openlegt om die toekomst
te verbeteren. Sociale toekomstprognoses hebben namelijk geen zin als ze niet nuttig,
ja, utilitair zijn. De vraag is echter: kunnen ze dat zijn? In een eerste artikel wil ik
iets zeggen over de manier waarop het toekomstonderzoek op het ogenblik zijn
opdracht al kan vervullen. Een volgende keer wil ik wijzen op tekorten en gevaren,
én op mogelijke correcties.
Van meet af aan stoten we op een paradox. Wie naar toekomstprognoses vraagt,
verwacht er geen nauwkeurige toekomstvoorspelling van als ging het om een profetie.
Want ofwel ziet de toekomst er somber uit, en dan heeft het niet veel zin dat nu al
te weten, ze is in deze hypothese toch on-ontkoombaar2; ofwel ziet zij er veelbelovend
uit, maar dreigt die belofte

1

2

Fred. C. Icklé, Can social predictions be evaluated? in Daedalus, Summer 1967, p. 742. Fr.
vert. De l'épistémologie des prédictions sociales, in Analyse et Prévision, juli-aug. 1967, p.
550.
Behalve in de veronderstelling dat de onontkoombare situatie ruimte laat voor aanpassing
van gedrag. Zo kan B. de Jouvenel, in L'art de la conjecture, p. 159, terecht schrijven: ‘Een
prognose is nooit zo nuttig als wanneer zij diegenen wier toekomst ermee op het spel staat,
waarschuwt voor een drama, zodat zij die het verstaan, zich in veiligheid kunnen stellen voor
wat op komst is (het symbolisch voorbeeld: Noë; het helaas al te historisch voorbeeld: de
Joden in het Europa van 1939)’.
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het plezier op voorhand te bederven of ons zo onbezorgd te maken dat de realisering
ervan in gevaar komt. Van het toekomstonderzoek is alleen te verwachten dat het
iets leert over ons gedrag in verleden en heden (en in de toekomst als dat gedrag
hetzelfde blijft) door te laten zien welke consequenties er waarschijnlijk uit volgen.
Op die manier wordt duidelijk wat ‘op lange termijn’ eigenlijk betekent: een
onmisbaar pedagogisch instrument om relatief langzaam evoluerende problemen aan
het licht te brengen. Immers, pas wanneer de consequenties van een gedrag ver
genoeg in de toekomst geprojecteerd en zo ‘vergroot’ worden, kunnen ze gaan werken
als een waarschuwing.
Is de sociale prognose op lange termijn op die manier echter niet te weinig
‘prospectief’? De opwerping houdt verschillende vragen in: 1) houdt de prognose,
zo verstaan, zich niet te uitsluitend bezig met de trage tendensen, met het natuurlijk
verloop van de dingen? 2) houdt ze voldoende rekening met de ‘mutaties’ die in het
sociale lichaam optreden? 3) doét ze ook iets om wat wenselijk is waarschijnlijk te
maken?
De eerste opwerping is gemakkelijk te beantwoorden. Het maatschappelijke nut
van toekomstprognoses op lange termijn bestaat inderdaad juist hierin, dat zij de
trage, duurzame processen blootlegt. Deze wijzen immers op de aanwezigheid van
sterke inertiekrachten, die evengoed krachten van verandering kunnen zijn, maar in
ieder geval snelle koerswijzigingen moeilijk maken. Juist daarom moeten ze lang
vooruit waarneembaar worden gemaakt: de veranderingen welke zij veroorzaakt,
dreigen gemakkelijk onomkeerbaar te worden als wij niet tijdig weten welke weg
zij ons opsturen. De tweede opwerping - onvoldoende aandacht voor de ‘mutaties’
of voor wat P. Massé genoemd heeft de ‘feiten die dragers zijn van toekomst’3 - gaat
terecht uit van de opvatting dat trends niet eindeloos voortgezet worden. Maar van
twee dingen één: ofwel verlopen ze in S-vorm (logistische curve), en dan is
vernieuwing datgene wat het ontstaan van een nieuwe S-curve op een hoger niveau
mogelijk maakt4 of, dieper, de voortzetting van de fundamentele trend naar een
verhoogde efficiency van de menselijke middelen; ofwel zijn ze exponentieel, maar
aangezien oneindige groei alleen in de wiskunde voorkomt, buigen ze dan vroeg of
laat toch min of meer abrupt af en belanden weer in het eerste geval.
De derde opwerping - een te berustende houding - is ernstiger. Het eigene van een
prospectieve houding is immers, ver genoeg vooruit te zien

3
4

P. Massé, in Réflexions pour 1985 (préface).
Dit is het geval met alle aspecten van technische vooruitgang die beschreven kunnen worden
in ‘envelope-curven’.
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om de toekomst te kunnen construeren of ‘uit te vinden’ (Denis Gabor). Passief de
trends volgen, zelfs op lange termijn, zou dus een zware fout zijn. Toch geloof ik
dat deze kritiek op een misvatting steunt, als zouden wij, om niet met de stroom
meegesleurd te worden en te verdrinken, ons doeleinden kunnen en moeten stellen
op lange termijn. Ik blijf erbij: is iets goed om nagestreefd te worden voor 1985 of
voor het jaar 2000, dan is het dat ook voor 1970 of 1971. De kwantiteiten waarmee
gewerkt wordt, zullen natuurlijk beperkter zijn, maar de richting moet dezelfde zijn,
onafhankelijk van de vraag hoe ver het doel van ons af ligt. Ver verwijderde
objectieven ontwerpen in een richting die dezelfde blijft, geeft wel de illusie dat we
ver vooruit zien, in werkelijkheid heeft het niet veel zin: het suggereert slechts dat
wij hetzelfde zullen blijven doen in grotere kwantiteit5, en dat is juist de verleiding
waaraan zovele instellingen, openbare en particuliere, blootstaan. Op zichzelf heeft
de afstand 1985 of 2000 geen enkel belang; we hanteren alleen maar twee of drie
maal grotere getallen dan die van vandaag en dat geeft ons de illusie van voorkennis
en macht. De afstand is alleen hierom nuttig, omdat wij erdoor geholpen kunnen
worden om met nieuwe ogen te zien wat wij vandaag willen, hetzij doordat wij erdoor
aangespoord worden het met nieuwe middelen na te streven, hetzij doordat wij ertoe
gebracht worden het te herzien in het licht van de nieuwe problemen die in de studie
van de verre toekomst waarneembaar worden. Gaat het daarentegen om doeleinden
die in een andere dan de tot nu toe gevolgde richting liggen, dan is het belangrijkste
niet dat het verafgelegen doeleinden zijn (en dus fataal herzienbaar), maar dat wij
eruit concluderen welke veranderingen in beleid en gedrag er op korte en middellange
termijn moeten optreden om te voorkomen dat het vrome wensen blijven. Het feit
op zichzelf dat ze in een verre toekomst liggen, geeft geen enkele bijzondere kwaliteit,
tenzij een ietwat grotere waarschijnlijkheid dat ze gerealiseerd worden en dat ze de
richting aanwijzen die we moeten volgen.
Toekomstverkenning moet daarom, geloof ik, in drie etappes verlopen:
1) analyse van de trends die invloed hebben op het bestudeerde probleem);
2) beschrijving van de toekomst die waarschijnlijk uit die trends volgt;
3) ontwerpen van oplossingen.

Analyse van trends
De eerste etappe bestaat in de analyse van de tendensen die invloed hebben op het
probleem dat men wil bestuderen. Stelt men zich bijvoorbeeld ten doel de bescherming
en verbetering van het natuurlijke en het door de

5

Wat David Riesman noemt ‘an additive or extrapolative mode of perception’, in Abundance
for what?, 1964, p. 231.
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mens gecreëerde milieu6, dan zal men moeten beginnen met het blootleggen van de
tendensen die die milieus helpen totstandbrengen of veranderen: groei en spreiding
van de bevolking, welke middelen zijn er en hoe worden ze gebruikt, produktie van
overschotten en afval, groei en gebruik van technologie en organisatie. Fred. C. Icklé
noemt dit soort analyse ‘dataprediction’, Hatry en Cotton spreken van ‘de projectie
van de determinanten van het probleem’: ‘de evaluatie van de condities waarin het
probleem zich in de toekomst zal stellen en die een kloof veroorzaken tussen ideale
doeleinden en reële wereld, en iets te maken hebben met de mogelijke manieren om
het probleem te benaderen’7. Onderzoeken wij bijvoorbeeld hoe verkeer en transport
in de toekomst georganiseerd moeten worden, dan zullen wij o.m. rekening moeten
houden met: de groei van de bevolking per leeftijdsgroep, socio-professionele
categorie en woonplaats, de karakteristieken van de tewerkstellingszones, de
eigenschappen van mogelijke verkeerstechnieken, de capaciteit van het bestaande
transportsysteem als er geen nieuwe programma's komen, enz.
Nogmaals, het feit dat men zich uitsluitend met ‘processen’ bezighoudt8, betekent
helemaal niet dat men ervan overtuigd is dat de situatie toch helemaal door
onpersoonlijke krachten gedetermineerd wordt. Niets in het leven is uitsluitend het
resultaat van de actie van grote getallen, alles hangt ook altijd af van menselijke
beslissingen, die achteraf historische beslissingen genoemd kunnen worden. Maar
dit zijn twee heterogene soorten van fenomenen; intellectueel is het dan ook gezonder,
geloof ik, ze in het onderzoek niet door elkaar te halen. De beslissingen (het beleid)
kunnen beter in een latere fase behandeld worden, nadat we eerst goed zien in welke
context ze in de toekomst genomen moeten worden. In eerste instantie houden wij
ons beter uitsluitend met de diepe tendensen bezig en trachten wij zo volledig mogelijk
te zien welke problemen ze inhouden, daarbij natuurlijk wel Iettend op al de
vernieuwingen en nieuwe tendensen die achter de projectie van trends uit het verleden
aan het oog onttrokken dreigen te worden.

6
7

8

Cfr. Robert W. Lamson, The Future of Man's Environment, in The Science Teacher, jan.
1969.
Harry P. Hatry and John F. Cotton, Program Planning for State, County, City, Washington,
januari 1967, p. 42. De auteurs beginnen in dit document met het stellen van objectieven,
maar dit is te verklaren door het feit dat zij het hebben over budgettaire planning en dus op
middellange termijn redeneren.
‘Processen’ zoals B. de Jouvenel die definieert: ‘ontwikkelingen van fenomenen die niet als
een doel door een menselijke wil gekozen zijn, maar die het gevolg zijn van een samenspel
van niet bewust erop gerichte acties’. Op. cit., p. 144.
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Beschrijving van de toekomst die uit de trends volgt
In een tweede fase tracht men te beschrijven welke soorten toekomst kunnen volgen
uit de aan de gang zijnde tendensen. M.a.w. men tracht concreet te laten zien voor
welke situaties wij zullen staan als niets wordt ondernomen om die trends om te
buigen. Schematisch zijn drie mogelijkheden te onderscheiden naargelang de situatie
binnen twintig of dertig jaar beter, gelijk of slechter zal zijn. Dat veronderstelt
natuurlijk dat we over een adekwate taal beschikken om deze situatieveranderingen
te beschrijven en dat wij het er vrij algemeen over eens zijn wat ‘beter’ of ‘slechter’
betekent. Enkele mogelijke toekomstsituaties ontwerpen, gedifferentieerd naar hun
graad van waarschijnlijkheid, belang en wenselijkheid, komt op hetzelfde neer als
te zeggen: deze tweede fase bestaat in het waarneembaar maken van problemen die
zich in de toekomst zullen stellen. Dat kunnen dezelfde problemen zijn als die van
vandaag, alleen een graad erger; of het kunnen nieuwe problemen zijn, problemen
die wij op het ogenblik nog niet kennen of alleen maar in een goedaardige vorm.
Dan rijzen drie vragen: 1) Zullen die problemen er werkelijk zijn? 2) Kunnen ze
opgelost worden en door wie? 3) Zijn het problemen of integendeel mogelijkheden,
kansen?
De eerste vraag betreft direct de geloofwaardigheid van de voorspelling, waarmee
het nut van de voorspelling staat of valt. Want hoe stevig gefundeerd ook, als ze geen
geloof vindt, zal ze geen enkele invloed hebben op ons gedrag van vandaag en zal
ze alleen belang hebben voor latere historici. Ze zal net zo onvruchtbaar zijn als een
informatie van een spion die al te onwaarschijnlijk lijkt om er zijn gedrag naar te
regelen. Deze moeilijkheid is misschien helemaal niet te verhelpen, want een
onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voor de - zelfs voorwaardelijke - waarheid
van een voorspelling is nu eenmaal onmogelijk.
Hoe gaat de futuroloog immers te werk om toekomstige problemen waarneembaar
te maken? Hij beschikt over twee methoden. De deductieve methode in de eerste
plaats, die aantoont hoe twee verschillende evoluties op lange termijn logisch niet
met elkaar te verenigen zijn. Fred. C. Icklé9 noemt als voorbeeld de onmogelijkheid
van een blijvende coëxistentie van een begrensde levensruimte en een onbegrensde
bevolkingsgroei: vroeg of laat moet een van beide componenten van die groei
(nataliteit of mortaliteit) veranderen. De tweede, inductieve methode steunt op de
hypothese dat in het universum dezelfde wetten zullen blijven gelden welke men in
het verleden heeft geobserveerd.

9

Op. cit., p. 740 (Fr. vert. p. 548).
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De deductieve methode leidt beslist tot onweerlegbare conclusies, maar het terrein
waarop ze toegepast kan worden, is niet erg ruim, omdat ze uitsluitend redeneert
vanuit strikt kwantitatieve elementen en geen rekening houdt met monetaire middelen.
Via de inductieve weg komt men tot minder overtuigende prognoses, en vooral: de
doeltreffendheid van deze methode hangt af van de kennis welke wij hebben van de
relaties tussen variabelen (om nog te zwijgen over de bijkomende moeilijkheid, dat
die relaties met verloop van tijd kunnen veranderen). Zelfs al kan de futuroloog
bijvoorbeeld aantonen dat het natuurlijke en technische milieu van de mens in de
komende generatie grondige veranderingen zal ondergaan, ‘de cumulatieve en elkaar
wederzijds versterkende gevolgen van vele milieuveranderingen op de ecologie en
de fysische en psychische gezondheid van de mens kunnen een gevaar vormen, maar
onze kennis ervan is niet groot’10.
De tweede vraag betreft de mensen voor wie de prognose bestemd is. De problemen
die in de prognose aan het licht gebracht worden, zullen verschillend geïnteresseerden
verschillend raken. Voor landbouwers bijvoorbeeld betekent de evolutie van de
verkeersinfrastructuur (kanalen, autowegen, luchthavens) onteigening, voor
bouwondernemers van open bare werken toenemende werkgelegenheid, voor de
staat een zwaardere financiële last, voor landschapszorg een bedreiging van het
natuurlijk milieu. Van de andere kant is ook de capaciteit om deze problemen op te
lossen of om te kiezen tussen de verschillende mogelijkheden welke de futuroloog
voorlegt, erg ongelijk verdeeld. Prognoses op lange termijn kunnen daarom
gerangschikt worden naargelang de realisatie ervan vooral afhangt van een klein
aantal publieke of particuliere instanties met beslissingsmacht (bijvoorbeeld
toekomstige behoefte aan schoolgebouwen), of van een groot aantal micro-centra
die wel collectief maar niet individueel een beslissende invloed kunnen hebben
(bijvoorbeeld het aantal kinderen per gezin).
Om de draagwijdte van de derde vraag duidelijk te maken, situeren wij ze ten
opzichte van de vorige twee. Een prognose op lange termijn moet - om het wat simpel
te stellen - vanuit een uitgangssituatie S.70 enkele mogelijke situaties in de toekomst
schetsen, bijvoorbeeld S.85 (0) onveranderd, S.85 (+ 1) beter en S.85 (- 1) slechter.
De eerste vraag was: kunnen wij die drie situaties rangschikken naar hun graad van
waarschijnlijkheid? Kunnen wij eventueel onderzoeken of er geen andere reële
mogelijkheden over het hoofd werden gezien, bijvoorbeeld S.85 (- 3) of (+ 4)? De
tweede vraag kwam hierop neer: wie is in die prognoses geïnteresseerd? De staat (of
een bepaald ministerie), de privé ondernemingen, het brede publiek? De derde vraag
is radicaler: welke waarde wordt aan ieder van die toekomstige situaties toegekend?
Kan datgene wat voor de enen negatief is,

10

R.W. Lamson, op. cit.
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door anderen misschien niet positief gewaardeerd worden en omgekeerd?11. Werkt
een futuroloog voor een welbepaalde ‘cliënt’, dan is het risico van zulke
contradictorische interpretaties niet groot: spontaan kruipt hij in het waardensysteem
van zijn opdrachtgever. Maar werkt hij voor een breed publiek, dan zal dit vanuit
een en dezelfde prognose sterk uiteenlopende conclusies kunnen trekken. Om
nogmaals het voorbeeld van het toekomstige leefmileu te nemen: wordt een massieve
uitbreiding van menselijke vestigingen voorzien ten nadele van de vrije natuur of
van dun bevolkte landbouwzones, dan zal dat bij de enen op weerstand stuiten, terwijl
anderen het zullen toejuichen dat de mens zijn eigen milieu in handen neemt omdat
ze daarin een vooruitgang van de beschaving zien (of de verwezenlijking van Marx'
voorspelling, dat de verschillen tussen stad en platteland zullen verdwijnen). Gelukkig
bestaat in een aantal gevallen (met name wat de fysische gezondheid betreft) een vrij
algemene eenstemmigheid over het waardensysteem dat gebruikt moet worden om
te zeggen aan welke van de verschillende toekomstige situaties de voorkeur gegeven
moet worden12.

Ontwerpen van oplossingen
De derde etappe is facultatief. Het is niet absoluut nodig dat de futuroloog zelf de
alternatieve oplossingen formuleert voor de problemen welke hij voorziet. Dat kan
hij aan zijn opdrachtgever overlaten, in de overtuiging dat deze daarvoor beter
gewapend is en dat voorspelling en advies beter gescheiden blijven13. Dat wil niet
zeggen dat men ook niet het omgekeerde kan volhouden: voorspelling en advies
kunnen elkaar wel degelijk verrijken: een bekwaam raadgever moet op de hoogte
zijn van de heersende tendensen en een goed futuroloog kan waardevol advies geven
bij het kiezen van gepaste maatregelen.
Hoe dan ook, altijd blijft het nodig middelen te zoeken om de meest optimistische
vooruitzichten meer kans op realisatie te geven en de pessimistische onwaarschijnlijker
te maken14. De drie vragen welke dit zoeken naar oplossingen altijd zal dienen te
beantwoorden, kunnen als volgt geschema11
12

13

14

In de veronderstelling natuurlijk dat de voorspelde toekomst niet onontkoombaar is. In dat
geval zijn deze vragen evident ijdel.
Cfr. bijvoorbeeld in W.E. Moore, The Utility of Utopias, in American Sociological Review,
december 1966, de beschrijving van gemeenschappelijke doeleinden waarvoor gaandeweg
een algemene consensus ontstaat: gezondheid en welzijn, primauteit van recht boven geweld,
gelijke rechten voor alle burgers.
Dit is het standpunt dat R. Heilbroner verdedigt in zijn bespreking van het Rapport van de
Amerikaanse ‘Commission for the year 2000’, in The New York Review of Books, 26
september 1968.
In werkelijkheid is de situatie wel wat complexer. De keuze tussen voortzetting van het
bestaande beleid (Vo) en verandering (Ve) hangt af van de voorafgaande vraag waarschijnlijk
- onwaarschijnlijk én van de vraag of de projecties optimistisch zijn of pessimistisch:

projecties

optimistisch

pessimistisch

waarschijnlijk

Vo

Ve

onwaarschijnlijk

Ve

Vo
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tiseerd worden: 1) wat wil men bereiken? 2) hoe kan men dat doen? 3) waar ligt de
beste verhouding tussen kosten en resultaat, zonder dat oplossingen die voor andere
gebieden ontworpen zijn, daarmee in het gedrang komen?
Het is dus pas aan het eind dat we echt van objectieven kunnen gaan spreken, pas
wanneer de duurzame tendensen en hun gevolgen op lange termijn zijn blootgelegd.
Deze methode lijkt mij vruchtbaarder te zijn dan wanneer we op een abstracte manier
objectieven op lange termijn ontwerpen zonder uit te maken in hoeverre ze in het
verlengde liggen van de huidige tendensen of daar integendeel van afwijken. Die
confrontatie is namelijk onmisbaar, want de aldus achterhaalde tendensen zijn niet
een beschroomde omschrijving van een Noodlot waaraan wij ons maar te onderwerpen
hebben, maar een manier om een synthetisch beeld te geven van alles wat wij, in het
openbare en het particuliere leven, in het verleden gedaan en nagelaten hebben, van
alles wat wij nu doen en laten. Wie ze op lange termijn onderzoekt, houdt een spiegel
voor waarin een anoniem maar getrouw beeld verschijnt van onszelf en van wat wij
worden als we niet veranderen of niet méér veranderen dan wij in het verleden gedaan
hebben. Dan moeten wij zelf maar uitmaken of dat toekomstbeeld goed genoeg is
om te wensen dat het de realiteit van morgen wordt.
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Stedebouw en psychologie
Christopher Alexander
Tussen architecten en planologen gaapt een enorme kloof. Architecten ontwerpen
graag utopia's: dwaze dromen die geen grond raken; geen mens denkt eraan ze ooit
te realiseren. De stad op poten van Archigram is daar een extreem voorbeeld van.
Planologen daarentegen hechten alleen belang aan feiten, gedetailleerde feiten, en
van daaruit maken zij extrapolaties. In hun ogen is de toekomst alleen maar een
zuidelijker versie van het heden. Architecten dromen van compleet onvoorstelbare
toekomstbeelden, planologen schrijden methodisch voort van stukje tot beetje. De
visionaire architectuur geeft verbeelding en durf te zien, maar is volslagen gek; de
plannen van de planologen zijn strikt rationeel, maar dodelijk vervelend. En zo kun
je voortgaan. Voor vele van de meest vindingrijke utopisten onder de architecten
tellen feiten nauwelijks mee; voor planologen zijn feiten het enige wat telt. Omdat
zij die alleen vinden in het bestaande, houden zij het bestaande in stand: planologen
zijn gemakkelijk conservatief.
Deze kloof is ernstiger dan ze lijkt. Het gaat niet zomaar om een verschil van
filosofie tussen de twee beroepen. Waar het om gaat is dit: wij hebben nog geen
coherente, verifieerbare, empirisch gefundeerde formulering gevonden voor het soort
toekomst dat wij wensen voor het leven in de stad, en wij zullen die niet vinden
zolang de kloof blijft bestaan tussen utopisten en verzamelaars van feiten. De reden
ligt voor de hand. Om iets over de toekomst te zeggen is vitale verbeelding nodig en
deze moet steunen op een empirisch inzicht in de diepste drijfveren van 's mensen
leven.
Het ontwerpen van verantwoorde utopieën in die zin wordt op het ogenblik
gehinderd door twee opvattingen die wijd verspreid zijn onder de planologen.
1. De opvatting, dat de materiële vorm van het milieu weinig invloed heeft op het
gedrag van de mens en dus sociaal van weinig belang is. Architectuur is bijgevolg
slechts esthetische verfraaiing: de slagroom op de taart; met het maken van een goede
stad heeft ze echt niet veel van doen.
2. De overtuiging - niet zo expliciet geformuleerd als de vorige - dat psychologische
inzichten wel interessant zijn, maar voorlopig nog zo vaag,
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dat je er in de concrete stedebouw niets mee aan kunt vangen.
De eerste bewering, dat het materiële milieu weinig invloed heeft op het gedrag,
is vrij recent. Ze is te verstaan als een reactie op de arrogantie van planologen en
architecten die meenden dat zij het welzijn van de mens wel degelijk konden
beïnvloeden door manipulatie van het materiële milieu. Neutra bijvoorbeeld: ‘Laat
me een huis ontwerpen voor een gelukkig echtpaar en binnen de zes maanden krijg
ik ze tot echtscheiding’. Sceptisch ging men voorbeelden citeren die het
tegenovergestelde bewezen. Het fameuze Hawthorne-experiment had aangetoond
dat verhoogde produktiviteit en arbeiderswelzijn niet zozeer van het materiële milieu
afhingen als van de houding van de bedrijfsleiding. Een andere fameuze studie
onderzocht de levensstijl van arbeiders in het noorden van Californië, eerst toen ze
in een dichtbevolkte achterbuurt in Richmond woonden, en opnieuw drie jaar later,
toen ze in een dunbevolkte randstad met losse gezinswoningen gehuisvest waren:
hun levensstijl was op geen enkel belangrijk punt veranderd. Webber en anderen
hebben aangetoond dat groepsvorming minder ontstaat uit ruimtelijk bijeenwonen
dan uit gemeenschappelijke interessen. Drijf je deze idee op de spits, dan kun je
zeggen: laat de stedelijke spreiding haar gang maar gaan - van belang is alleen de
economische en sociale organisatie, niet de ruimtelijke.
De tweede opvatting - psychologische vragen zijn te subtiel om ermee te werken
- heb ik nooit met zoveel woorden gedrukt gezien, maar ze is vanzelf af te leiden uit
het feit dat planologen zich met psychologische vragen absoluut niet bezighouden.
Er zijn maar twee dingen die hen interesseren: economie en/of verkeer; 90% van de
literatuur over ruimtelijke ordening gaat over die twee onderwerpen. En ook in de
literatuur over architectuur, waarin nu en dan wel eens op psychologische vragen
wordt gezinspeeld, worden deze bijna nooit uitgediept.
Waarom is dat zo? Het antwoord is heel eenvoudig. Economie en verkeerstheorie
zijn disciplines waarin wiskundige modellen gebruikt kunnen worden. De pioniers
van het streekonderzoek waren enthousiaste ‘modellen-bouwers’; zij wilden
wetenschappelijk te werk gaan, goochelden graag met getallen, en vanzelf werd de
ruimtelijke ordening in die richting scheefgetrokken. Psychologische problemen nu
zijn niet te vatten in wetenschappelijke modellen, in getallen.
Aan de hand van een aantal voorbeelden wil ik laten zien dat deze twee opvattingen
vergissingen zijn. Ik geloof dat zorgvuldige aandacht voor psychologische problemen
op een bescheiden manier kan leiden tot belangrijke wijzigingen in onze kijk op de
vorm van het ruimtelijke milieu.
Om te beginnen moeten we dan goed zien, wat eigenlijk de taak is van ‘city
planning’. Beknopt gezegd: het ontwerpen, de design, van cultuur.
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Cultuur noem ik een systeem van standaardsituaties. Ieder van die situaties brengt
bepaalde rollen mee, bepaalde gedragsregels voor de mensen in die rollen, én het
ruimtelijke decor dat nodig is voor dat gedrag. Iedere situatie brengt aldus een bepaald
fysisch patroon tot stand en ieder patroon komt in een stad duizend keren voor. De
vorm van de stad ontstaat uit de combinatie van die patronen. Zo is de stad, als een
zuiver fysisch systeem, een directe concrete manifestatie van een cultuur. Verander
je de fysische organisatie, dan verander je indirect de cultuur. City planning is design
van cultuur.
Leven betekent: overgaan van de ene situatie naar de andere. De mens rijgt de
situaties aaneen waarover hij in zijn cultuur beschikt. Een cultuur is geslaagd wanneer
zij een geheel van situaties beschikbaar stelt waarin alle vermogens van de mens tot
hun recht kunnen komen. Een cultuur is vatbaar voor kritiek wanneer er geregeld
conflicten in voorkomen die niet opgelost kunnen worden binnen de normaal ter
beschikking staande instellingen en situaties. Het komt er dan op aan, nieuwe
instellingen of geïnstitutionaliseerde situaties te vinden die passen in de rest van de
cultuur en de mensen de kans geven het conflict in kwestie zelf op te lossen.
Wil die kritiek reëel zijn, dan moeten we een concreet inzicht hebben in de
conflicten waaraan een mens in de loop van zijn leven wordt blootgesteld. Oudere
theorieën over de menselijke behoeften kunnen ons hierbij niet veel meer helpen.
Voor Bronislaw Malinowski bijvoorbeeld was cultuur een systeem van instellingen
die de volgende basisbehoeften moeten voldoen: metabolisme, voortplanting,
lichamelijk comfort, veiligheid, groei en gezondheid. Als dat zo is, dan kunnen we
met onze westerse cultuur best tevreden zijn. We beschikken inderdaad over
voedselvoorziening, behuizing, vervoer, scholen, parken en ziekenhuizen. Misschien
hebben we er alleen maar meer nodig. Maar Malinowski's basisbehoeften geven een
heel mechanistische kijk op de natuur van de mens. Recentere studies van psychologie
en sociale psychologie geven een veel complexer beeld te zien. Ik denk bijvoorbeeld
aan het werk van Alexander Leighton, Abraham Maslow en Erik Erikson.
Leighton noemt de volgende fundamentele behoeften in de mens: fysische
veiligheid, seksuele bevrediging, expressie van vijandigheid, uiting en verwerving
van liefde, erkenning, expressie van spontaneïteit, mogelijkheid om zich te oriënteren
vanuit zijn plaats in de gemeenschap, de behoefte om zich thuis te voelen in een
groep, het besef dat men tot een morele orde behoort en juist handelt. Het is duidelijk
dat de cultuur van vandaag niet altijd een systeem van instellingen biedt dat al deze
behoeften tot hun recht kan laten komen. En, zegt Leighton, frustratie van deze
behoeften leidt tot psychische stoornissen en geestelijke dood.
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Maslow heeft een hiërarchie van evoluerende behoeften opgesteld. Zodra de
basisbehoeften aan eten en drinken voldaan zijn, treedt het systeem van zekerheidsen veiligheidsbehoeften in werking. Zijn deze voldaan, dan meldt zich de behoefte
aan genegenheid. Hierop volgt de behoefte aan zelfontplooiing en ontwikkeling. In
de moderne westerse cultuur wordt in de eerste behoeftensystemen doorgaans wel
voorzien; het laatste, dat van de zelfactualisering, komt erg onvoldoende aan bod.
Erikson ziet alles in functie van ontwikkeling. Hij onderscheidt in het leven van
ieder mens acht hoofdstadia. Ieder stadium is gekenmerkt door een geestelijke crisis.
Ieder van die crisissen moet overwonnen worden, anders wordt de overgang naar
het volgende stadium onmogelijk. De acht stadia zijn:
vertrouwen - wantrouwen

baby

autonomie - schaamte, twijfel

baby

initiatief - schuld

kind

toeleg - minderwaardigheid

kind

intimiteit - isolatie

teenager

identiteit - rol-onduidelijkheid

jonge volwassene

vruchtbaarheid - stagnatie

volwassene

ego-integriteit - wanhoop

ouderdom

Weer is het gemakkelijk aan te tonen dat onze cultuur geen systeem van instellingen
biedt dat de mens een redelijke kans geeft om elk van die crisissen met succes te
boven te komen.
Steunend op die inzichten wil ik hier een aantal problemen opsommen die telkens
weer terugkeren en die in het raam van de bestaande cultuur niet opgelost kunnen
worden. Telkens stel ik een ‘patroon’ voor dat het probleem kan helpen oplossen1.
Een patroon noem ik: een nieuwe culturele instelling, samen met de fysische en
ruimtelijke veranderingen die nodig zijn om die instelling in te bedden. Ik beweer
niet dat al mijn patronen correct zijn, ik wil alleen de schaal laten zien van de
veranderingen waartoe zorgvuldige aandacht voor psychische problemen moet leiden.
Dat wil niet zeggen dat mijn voorstellen zomaar wat ‘utopische’ dagdromen zijn. Ze
zijn verifieerbaar. Ik formuleer ze daarom telkens in drieën:
1) een beknopte beschrijving van het patroon;
2) een beknopt overzicht van het probleem dat door dit patroon wordt opgelost
(met verwijzingen naar de begrippen van Leighton, Erikson en Maslow).
3) enkele hypothesen die, als ze nauwkeuriger onderzocht en geformuleerd worden,
kunnen dienen om het patroon te verifiëren.

1

Vele van mijn patronen zijn ontwikkeld in het Center for Environmental Structure, Berkeley.
Ze hebben allemaal de culturele situatie in de Amerikaanse grootstad op het oog.
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Ik hou het allemaal heel schematisch, het zijn maar aantekeningen. Ik stel eerst een
aantal afzonderlijke patronen voor; daarna beschrijf ik een stad waarin ze allemaal
samen gerealiseerd zijn.

Cellen
1. Vele kleine woongebieden (50 tot 500 m diameter), elk met een verschillende
subcultuur. De totale verscheidenheid van subculturen en de verscheidenheid van
subculturen per vierkante mijl veel groter dan nu (Hendricks, Alexander).
2. Mensen zoeken huns gelijken. Karaktervorming. Zelfactualisering. Behoefte
aan steun van mensen van hetzelfde type. Dit vereist grote verscheidenheid, ook
blootstelling aan vele typen van mensen. Veiligheid en affectie moeten o.k. zijn.
(Maslow: zelfactualisering; Leighton: oriëntering).
3. Hypothesen:
a. Fysische barrière bevordert vorming van meer afgetekende subcultuur.
Homogene continue ontwikkeling verhindert vorming van subculturen.
b. Gedifferentieerde subcultuur bevordert karaktervorming.
c. Verscheidenheid van subculturen biedt ruimere keuze en leidt tot
zelfactualisering.
d. In moderne steden leven vele latente subculturen.
e. Geschikte voorzieningen kunnen tot vorming van subculturen leiden.

Wegen
1. Cellulair netwerk van snelle éénrichtingswegen (evenwijdig, celvormig, zeshoekig,
heeft geen belang) (Walkey, Herschdorfer, Alexander).
2. Mensen streven naar snellere bewegingsmogelijkheid en zullen het zoveel ze
kunnen bij privé voertuigen houden. Contact. Spontaneïteit (Leighton: uiting van
liefde, verwerven van liefde, spontaneïteit).
3. Hypothesen:
a. Een net van hoofdzakelijk éénrichtingswegen bevordert het best de doorstroming
(Herschdorfer).
b. Hogere verkeerscapaciteit, tot 8.000 voertuigen per uur (Walkey).
c. Voldoen van behoefte aan vriendschap hangt af van aantal kennissen die te
bereiken zijn in vijf minuten.
d. Verhouding geplande - niet-geplande ontmoetingen correleert met
spontaneïteitsstoringen (klinisch).

Werk in kleine groepen
1. Versnipperde semi-autonome tewerkstelling. Iedere grote organisatie samengesteld
uit vele kleine units, los verbonden door telefoon, enz. Iedere unit goeddeels
autonoom.
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2. Efficiency. Begrip voor doel van werk. Autonomie, zelfbestemming. Zelfrespect.
Scheiding werk - recreatie. (Erikson: vruchtbaarheid; Maslow: zelfactualisering;
Leighton: lidmaatschap van omschreven groep).
3. Hypothesen:
a. Kleine werkgroepen verhogen efficiency.
b. Kleine werkgroepen geven tewerkgestelden meer voldoening.
c. Kwaliteit en kwantiteit, voldoening in het werk nemen af naarmate aantal trappen
in administratieve hiërarchie toeneemt.
d. Aantal gevallen van geestesstoornissen in individu of zijn gezin correleert met
aantal trappen van hiërarchie boven hem.
e. Ruimtelijke centralisatie van arbeidsinspanning correleert niet met totale prestatie.
f. Scheiding werk - recreatie beïnvloedt mentaal wereldbeeld (Osgoodtest).
g. Ressentiment van vrouw, kinde-
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ren, die niets afweten van doel of details van werk van man.
h. In huidige omstandigheden weinig echte vrienden op het werk. Diepte van
vriendschappen op het werk evenredig met omvang van autonome groep.
i. Efficiency en betrokkenheid in het werk verhogen wanneer cyclus werk - recreatie
aangepast is aan ieders ritme (Schnelle).

Eilanden voor ouden van dagen
1. Elk voor ongeveer 75 mensen. Zo ver mogelijk van elkaar, zodat ze in ieder buurtof celtype voorkomen (Falor).
2. Enerzijds aangepaste schaal - gemeenschappelijke voorzieningen, enz. Anderzijds
behoefte aan interactie met rest van maatschappij, zowel voor jongeren als voor
ouderen. (Erikson: ego - integriteit tegenover wanhoop; Leighton: groep).
3. Hypothesen:
a. Ziekten veelvuldiger bij volwassenen die gescheiden zijn van jongeren
(Liverpool).
b. Vrees voor dood sterker bij jonge mensen zonder contact met ouden van dagen.
c. Ouderdomstrauma (pensioenleeftijd) sterker bij mensen die geen contact hebben
gehad met ouden van dagen.
d. Pensioenleeftijdstrauma verbetert als mensen kunnen blijven wonen in hetzelfde
buurttype (Falor).

Publieke gespreksruimten
1. Vele, op korte afstand van elkaar. Op de stoepen. Cirkelvormige ruimten, ongeveer
3 m diameter. Uitsluitend voor gesprek. Stoep aanpassen voor dergelijke bouwsels
(Mc Coy).
2. Eenzaamheid, omdat geen gelegenheden voor ontmoeting, voor open gesprek.
En mensen hebben dat nodig. (Leighton: moreel bestel, juist handelen; Maslow:
zelfactualisering).
3. Hypothesen:
a. Is een ruimte duidelijk ontworpen als gespreksruimte, dan wordt er gebruik van
gemaakt.
b. Mensen hebben behoefte om te praten, maar weten niet hoe een ernstig gesprek
aan te pakken.
c. Grote deelname aan T-bijeenkomsten (Synanon, enz.).

Scholen
1. Open op stad, verbonden met andere maatschappelijke functies. Geïntegreerd met
‘work-study’ in commerciële instellingen (Hoare en Silverstein).

Streven. Jaargang 23

2. Adolescenten voelen zich niet geïntegreerd in maatschappij (in tegenstelling
met dorpscultuur). Vandaar geen mogelijkheid tot identiteitsvorming; en
ontgoocheling (Leighton: erkenning; Erikson: identiteit).
3. Hypothesen:
a. Gevoel van vervreemding bij teenagers omgekeerd evenredig met mate van
‘work-study’.
b. Geleidelijk beheersen van echte taken evenredig met sterke
identiteitsontwikkeling (Oostafrikaans voorbeeld; klinisch).
c. Correlatie van leertempo met relevantie van leerstof (Bruner).
d. Vervreemding van teenagers omgekeerd evenredig met echte participatie in
sociale instellingen tijdens kinderjaren.
e. Iedereen betrokken in opvoedingsproces. Gevoel van eigenwaarde bij
volwassenen (vooral vrouwen en ouderen) evenredig aan bewustzijn dat zij informatie,
cultuur enz. doorgeven aan volgende generatie.

Groepswoningen
1. Woningen waar groepen mensen, gehuwd en/of alleenstaand, in commune leven.
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2. Gezin te klein. Spanningen. Behoefte aan meer gemengd, minder intens contact om spanningen op te vangen; nauw contact met meer mensen (Erikson: intimiteit;
Leighton: vijandigheid).
3. Hypothesen:
a. Toenemende tendens naar zulke groepen (muziekgroepen, kibboetsen,
zomerverblijven).
b. Correlatie tussen geestelijke gezondheid en gemiddelde gezinsgrootte. (Indirecte
aanwijzing hiervoor in heel goede geestelijke gezondheid van woongebieden in Italië
en Hong Kong).

Huiskamer met doorkijk
1. Hal. Direct contact tussen iedere leefruimte en straat. Meer privé paviljoenen
(Alexander).
2. Behoefte aan contact met gemeenschap. Mogelijkheid om even binnen te lopen.
Privacy is kwestie van keus (Erikson: intimiteit - afzondering; Leighton: spontaneïteit).
3. Hypothesen:
a. Afstand van straat evenredig met aantal zenuw- en ademhalingsstoornissen
(Medical Journal).
b. Klachten over eenzaamheid evenredig met afstand van straat (Britse studies).
c. Verband tussen afzondering en geestesstoornissen (Faris e.a.).

Muren
1. Iedere bewoonde kamer heeft muren van materialen die voortdurend makkelijk
zijn aan te passen naargelang individu en gewoonten. Daarom woning-eigendom:
condominium (Alexander).
2. Mensen willen relatie tot omgeving voelen; ze moeten zich plaatselijk kunnen
aanpassen. Huidige bouwtypes maken dit moeilijk.
3. Hypothesen:
a. Mensen wijzigen hun woning zoveel ze kunnen.
b. Persoonlijk karakter van kamer, zoals ervaren door bewoners, zit vooral in de
muren.
c. Depressie resultaat van onpersoonlijk karakter van kamer. Vlugge wisseling in
personeel. Projectietests (Maslow - Mintz).
d. Zelfrespect hoger in plaats die men zelf beïnvloed heeft (correlatie van zelfrespect
met andere indices van welzijn). Sterkte van het ego.

Teenager-kamer - studio
1. Kamer, studio of cottage.
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2. Tienerjaren periode van exploratie en zoeken van identiteit. Keuze van
levensrichting gaat niet automatisch. Vereist mogelijkheid om thuis al te exploreren
(Silverstein).
3. Hypothesen:
a. Verhouding ouders - tieners beter als kinderen eigen ruimte hebben, met eigen
ingang (klinisch).
b. Waar kamer dicht bij die van de ouders, ervaren kinderen gevoel van
beklemming.
c. Kinderen die geen eigen ruimte hebben, lopen gemakkelijker van huis weg.

Kinderverzorging
1. In wijken waar gezinnen met kleine kinderen wonen, geeft ieder huis rechtstreeks
uit op gemeenschappelijke, volkomen ingesloten ruimte, verbonden met kindercrèche.
2. Kleine kinderen hebben elkaar nodig bij het spel; lopen gevaar op straat; ouders
willen uitgaan.
3. Hypothesen:
a. Meer geestesziekten bij kinderen die geen speelkameraadjes hebben in de eerste
vijf jaar.
b. Correlatie tussen geestesstoornissen bij kind en non-activiteit van (ontwikkelde)
moeder (Mead).
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c. Te ver van huis, worden zelfs goede kindercrèches minder gebruikt (Denemarken).
d. Last met kinderen die tegen hun zin binnen gehouden worden; omgekeerd: hoe
gemakkelijk zijn kinderen als ze ongehinderd samen kunnen spelen.

Raadhuis
1. Klein (voor maximum bevolking 40.000), goed toegankelijk voor gesprek, klachten,
politieke activiteit. Cfr. multi-service-centra (Alexander, Ishikawa, Silverstein).
2. Politieke doeltreffendheid.
3. Hypothesen:
a. Behoefte aan politieke activiteit. Vergelijk welzijn van politiek geëngageerden
met dat van buitenstaanders.
b. Uitzichtloosheid evenredig met niet-effectief-zijn.
c. Efficiency van burgers hangt af van grootte van gemeenschap.
d. Erbij betrokken zijn correleert met gemakkelijke toegang tot raadhuis en
mogelijkheid om daar programma's op te zetten.
e. Maximum grootte van instelling om nog informele sfeer te bewaren en zich niet
te verliezen in bureaucratie, is ongeveer 20 personen.

Religieus centrum
1. Ruimten waar continu een beeld gegeven wordt van het gewenste
gemeenschapsleven. Dat beeld moet zich kunnen ontwikkelen en vrij besproken en
bekritiseerd worden.
2. Alle culturen hebben godsdienst. Een van de functies daarvan: de mensen een
communautair wereldbeeld te geven waar heel de gemeenschap aan deelneemt. Ieders
beeld van eigen leven moet contact hebben met dat van de gemeenschap.
3. Hypothese:
Correlatie tussen geestelijke gezondheid en bekwaamheid om verband te leggen
tussen eigen leven en structuur van bredere wereld.

Sterven
1. Begrafenissen, begraafplaatsen, enz.. Meer eerbied voor overledenen. Langere en
meer verzorgde begrafenisplechtigheden.
2. Behoefte om dood van nabestaanden te verwerken. Dodenriten, die in onze
cultuur praktisch niet meer bestaan.
3. Hypothesen:
a. Indien dood niet psychologisch ‘beleefd’ wordt, moeilijkheden waarschijnlijk
(klinische vaststelling; Lindemann).

Streven. Jaargang 23

b. Aantal klinische problemen, terug te voeren op afsterven van nabestaanden,
omgekeerd evenredig met het relatieve belang dat gehecht wordt aan dodenritueel
in verschillende culturen.
Dit zijn slechts enkele van de honderden grotere patronen die samen een stad vormen.
Dan heb ik nog geen gewag gemaakt van de letterlijk duizenden kleinere patronen
die samengevoegd moeten worden om de vormen van de gebouwen in detail te
bepalen. En hoé moeten ze samengevoegd worden? Maar het zal wel duidelijk zijn
dat hiermee een stad geschetst wordt die grondig verschilt van de steden waarin wij
nu leven.
Die stad ziet er ongeveer als volgt uit. Ze bestaat uit honderden kleine
wooneilanden, ieder met een verschillende subcultuur. De woondichtheid is hoog
aan de rand van die eilanden, neemt af naar het centrum van ieder eiland. De eilanden
zijn van elkaar gescheiden en omgeven door een zee
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van tewerkstelling en publieke diensten. Om de eilanden heen ligt een netwerk van
snelle éénrichtingswegen. Alle tewerkstelling is radicaal gedecentraliseerd; zelfs
grote bedrijven bestaan uit vele kleine autonome units. Universiteiten en scholen
zitten in het hele stadsnet verweven. Opvoeding gaat de hele tijd door en iedereen
is erbij betrokken. Huizen en gezinnen vertonen een veel grotere verscheidenheid in
type en omvang dan nu. Er zijn groepswoningen waar vele individuen samenwonen.
Anderzijds zijn er ook één-persoons-verblijfjes, voor tieners en ouden van dagen.
Huizen voor gezinnen met kleine kinderen liggen rond gemeenschappelijke tuinen,
waar je van buiten niet in kunt. Kleinere wooneenheden zijn hiërarchisch gegroepeerd
rond ietwat grotere en deze op hun beurt in weer een groter geheel. Van hoogbouw
in de moderne betekenis van het woord is hier geen sprake meer: alle huizen hebben
open, zichtbaar contact met de buitenwereld. Alle woningen zijn eigendom van de
bewoners. Enzovoort, enzovoort. Je hebt geen tekeningen, modellen of
detailontwerpen nodig om te zien dat dit inderdaad een totaal andere stad is dan die
waarin wij tegenwoordig wonen.
Op grond van het schaarse bewijsmateriaal dat ik hier aangevoerd heb, zal natuurlijk
niet iedereen zomaar direct instemmen met mijn voorstellen. Dat verwacht ik ook
niet. Wel heb ik duidelijk willen maken dat de inzichten van hedendaagse
antropologen en psychologen tot nieuwe bouwconcepten kunnen leiden. Elk van de
patronen die ik hier beschreven heb, kan bediscussieerd, getest, verbeterd worden
door middel van eenvoudige experimenten. En toch is het totale beeld dat hier
voorgesteld wordt, net zo radicaal, net zo utopisch als de visioenen van klassieke
kunstenaars-architecten.
Ik herneem de twee vragen waarmee ik begonnen ben. Zijn psychologische vragen
inderdaad te subtiel om ermee te werken? Heeft de materiële vorm van het milieu ja
dan neen invloed op het gedrag? Het hier voorgelegde materiaal moet al volstaan,
geloof ik, om de bewering van de planologen te weerleggen, als zouden we voor de
bouw van een stad alleen met economische planning en verkeerstheorieën kunnen
werken, als zouden alleen dat kwantificeerbare gegevens zijn. De problemen van
sociale psychologie die ik in mijn patronen verwerk, zijn inderdaad zo weinig ‘vaag’
en ‘subtiel’, zo massief integendeel, dat wij geneigd zijn ze in het dagelijks leven
voorbij te lopen omdat we er toch niets aan kunnen veranderen. Maar voortdurend
lopen wij er tegen aan. Er is alleen wat moed nodig om ze serieus te nemen. Als wij
niet strikt wetenschappelijk kunnen bewijzen dat het hier om wezenlijke behoeften
gaat, dan is dat, geloof ik, alleen te wijten aan het feit dat wij ons nooit ingespannen
hebben om dat te bewijzen. Het idee dat wij bewust onze eigen cultuur moeten
ontwerpen, lijkt op het
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eerste gezicht zo gek, dat wij nooit iets gedaan hebben om daarvoor het juiste
bewijsmateriaal bijeen te zoeken.
Ten tweede de vraag: heeft de omgeving invloed op het gedrag? Dit is, vind ik,
een nogal behavioristische vraag. Natuurlijk heeft de materiële omgeving op zichzelf
weinig invloed op het menselijk gedrag of welzijn. De positie van een muur gaat ons
toch niet gelukkig of ongelukkig maken! Maar het is fout, daaruit te concluderen zoals de planologen doen - dat de inrichting van het fysische milieu dan ook niet
veel belang heeft. Mijn voorbeelden laten zien dat wij, als wij de psychische behoeften
ernstig nemen en daaraan tegemoetkomende culturele instellingen willen vinden,
ook ingrijpende fysische veranderingen in het milieu moeten aanbrengen. Psychische
behoeften in verband brengen met ruimtelijke schikkingen is gewoon een kwestie
van gezond verstand. Geen enkel van mijn voorbeelden wil bewijzen dat de vorm
van gebouwen op zichzelf invloed zal hebben op het leven van de mensen. Wel
houden ze allemaal verband met sociale veranderingen. Milieuverandering zonder
sociale verandering haalt niets uit. Maar het omgekeerde is even waar: sociale
veranderingen zijn niet te realiseren zonder daarmee gepaard gaande materiële
veranderingen. Beide gaan hand in hand.
Tenslotte, nogmaals en met nadruk: de patronen die ik voorstel en de empirische
gegevens waarop ze steunen, zijn slechts experimenteel. Iedereen weet hoe moeilijk
experimenten van sociale psychologie zijn, hoe uiteenlopend ze geïnterpreteerd
kunnen worden. Toch zijn uit mijn schaars bewijsmateriaal duidelijke conclusies te
trekken. En als wij er maar eenmaal van overtuigd zijn dat uit empirische bevindingen
nieuwe patronen afgeleid kunnen worden, zullen we met een scherper blik naar nieuw
en degelijker bewijsmateriaal zoeken. Wat ikzelf min of meer op goed geluk af
bijeengegaard heb (mijn hypothesen), kan door empirische studie nader omschreven,
beproefd, weerlegd of bevestigd worden. Het hele proces kan op die manier veel
scherper uitgetekend worden. Dat was mijn enige bedoeling. Mijn patronen vrágen
om kritiek. Dat is het wat ze voorhebben op de privé visie van een architect. Hoe
kwetsbaar ze ook schijnen, ze wekken de hoop dat wij eens voor ons milieu een vorm
zullen vinden die zo stevig in de behoeften van de menselijke natuur wortelt, dat
planologen en architecten er samen aan kunnen werken.
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Wetenschap staat voor beslissingen
Geert Verschuuren S.J.
De roep om een nieuwe medische faculteit, de eis tot verhoging van de ministeriële
post onderwijs, het wachten op uitbreiding van practica-ruimten aan onze
universiteiten, het verzoek tot vergroting van de wetenschappelijke staf - het zijn
allemaal symptomen van een groeiende specialisering in de wetenschap. Iedereen is
overtuigd van de wenselijkheid van deze tendens, want reeds eeuwen lang belijden
wij in het westen ons geloof in de vooruitgang.
Zoals er een crisis ontstaan is rondom die vastomlijnde God die we in onze macht
dachten te hebben, zo is er een crisis ontstaan rondom de vooruitgangs-gedachte, die
inherent leek te zijn aan natuurwetenschappelijke ontwikkelingen. Velen verkeren
nog in de roes die ruimtevaart, de medische wetenschap en de techniek hen bezorgd
hebben. De hemel lijkt strak blauw; alleen de zwartkijkers zien schapewolkjes.
Toch is er vrees merkbaar. Vrees misschien voor verdere beheersing van het heelal?
Vrees voor bestrijding van ziekten en epidemieën? Nee, nauwelijks. Maar er is een
andere vrees opgekomen omdat we niet meer zo naïef zijn dat elke wetenschappelijke
sprong voorwaarts toegejuicht moet worden. Elke sprong is tot heil én onheil; het
een of het ander, dat maken wij ervan. Na decennia van optimisme gaan we twijfelen
aan de vooruitgang. Er is vrees voor wat de wetenschap ons in de verre toekomst
gaat brengen. Aldous Huxley vielen de schellen van de ogen toen hij cynisch sprak
van een ‘brave new world’. De dichter en bioloog Vroman stelt zich de toekomst
voor als ‘vervaardigd uit roestvrij staal’. Er zijn meer natuurwetenschappers en
filosofen die het jaar 2000 als schrikbeeld afschilderen. Vrees is er ook voor de méns
die wetenschap bedrijft; de nazi-geleerden hebben ons uit een droom geholpen.
Wetenschap is geen vrijblijvend knutselwerk; het heeft een humaan einddoel.
Wetenschap uit gewetenloze nieuwsgierigheid wordt alleen bedreven door de ‘aap
die nog niet heeft waar gemaakt dat hij mens geworden is’ - schijnt de
sociaal-psycholoog Van Leent te willen suggereren.

Geestdrift en angst
Maar evenzeer is er vrees dat wetenschappelijke ontwikkelingen de mens over het
hoofd dreigen te groeien. Marx durfde reeds erop te wijzen dat de
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mens kan vervreemden van wat hij zelf gemaakt heeft, de gemechaniseerde industrie.
In zijn voetsporen stelt de filosoof Marcuse een diagnose van onze tijd: ‘behoefte
naar echt bewustzijn weet deze gevestigde samenleving te onderdrukken door... de
wetenschappelijke overmeestering der natuur te gebruiken voor de wetenschappelijke
overmeestering van de mens’. Er zijn profeten voor nodig om ons te laten zien dat
de mens slaaf wordt van zijn eigen scheppen, zijn eigen wetenschappelijke kennis
en kunde.
Er is een vrees die ieder van ons bij zichzelf kan onderkennen. Het is de vrees van
bedreigd te worden door de wetenschap. Biologen staan voor de drempel van het
leven. Wat zullen zij kunnen veranderen aan ons menszijn, door manipulatie met de
bevruchting, door manipulatie met de erfelijkheid? Maar daarnaast treedt vrees op
voor veel directere bedreigingen waaraan onze planeet bloot staat. We dachten
vooruitgang geboekt te hebben met de ontdekking van straling, geneesmiddelen of
drugs, produktie van chemische stoffen enz.. Geleidelijk heeft de medaille zich
gekeerd; aan het licht zijn gekomen de gevaren van bestraling voor levende
organismen, van luchtvervuiling door uitlaatgassen, zwavelverbindingen uit de
industrie en ophoping van giftige stoffen door insecticiden.
Kortom, vrees voor aantasting van de rechten van de mens en vrees voor vervuiling
van het milieu van de mens. Maar zelfs daar waar de macht van de wetenschap
triomfen schijnt te vieren, gaan kritische denkers vraagtekens plaatsen. Op het terrein
van de medische wetenschap heeft prof. van den Berg dit vraagstuk durven aansnijden
in zijn boekje Medische macht en medische ethiek. Door de eeuwen heen, vanaf
Hippokrates of - iets dichterbij - vanaf Boerhaave uit Leiden, heeft de medicus de
vijanden van het leven voortdurend verder teruggedrongen. Dit streven werd de arts
tot taak, want het weinige dat hij kón doen voor zijn lijdende patiënt, dat móest hij
doen. Maar nu is de macht van de wetenschapper, in dit geval van de arts, zover
gevorderd dat hij in staat is zwaar geschonden mensenlevens met onze alom geprezen
techniek van slangetjes en plastic in stand te houden. De stelling van Van den Berg
luidt dat het niet geoorloofd is ‘de medische macht te benutten om een mens van zijn
rechtvaardige dood af te houden’. De doods-gedachte was immers in strijd met de
vooruitgangsgedachte. Vele mensen leven dan ook in de veronderstelling dat de
techniek hier louter zegen voor de mensheid betekent. Dan moeten we de zaak
toespitsen: bestraling, narcose en geneesmiddelen (thalidomide) hebben vele patiënten
geholpen, maar daarmee valt niet weg te praten dat ze soms ook radicaal in andere
zin gefaald hebben.

Macht en onmacht
Het is een lang verhaal geworden van wetenschappelijke macht enerzijds
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en menselijk twijfelen aan die macht anderzijds. Alleen oppervlakkigheid staat het
toe om science-fiction tot ideaal perspectief van de wetenschap te verheffen. Ondanks
alle toekomst-fantasieën heeft iedere mens zijn eigen vrees voor de toekomst. Doch
vrees betekent: zich overgeleverd voelen aan het noodlot. Maar hoe kunnen we ons
eigenlijk slachtoffer voelen van de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen
die we zelf in gang hebben gezet? Gelukkig zijn er alom tendensen merkbaar die
wijzen op een groeiende betrokkenheid bij deze vraagstukken. Toekomstige
wetenschappers aan onze universiteiten spreken liever van hun kritische universiteiten,
omdat ze van iets ongekends doordrongen zijn - dat hun wetenschappelijk bezigzijn
consequenties heeft voor de toekomst, dat wetenschap-bedrijven ook menselijke en
maatschappelijke vraagtekens oproept. Hetzelfde merken we bij de oprichting van
centrale interfaculteiten van de wijsbegeerte aan onze universiteiten. Daarmee is een
behoefte uitgedrukt om enge vakspecialisatie en oppervlakkigheid te doorbreken.
Daar worden vragen gesteld die niet onder een biologisch, scheikundig of
natuurkundig onderzoek vallen; vragen als: mag ik dit experiment doen (ethiek),
welk inzicht krijg ik in de werkelijke aard van wat ons omringt?
Ieder heeft recht om te weten of bepaalde experimenten gedaan worden en wat de
resultaten zijn. Televisie - zoals bij de Petrucci-affaire -, kranten, volkshogescholen
etc. dragen bij tot popularisering van nieuwe ontdekkingen. Populariseren wil niet
zeggen van Jan en alleman kleine wetenschappertjes te maken, maar een maatschappij
heeft recht erop om menselijke en ethische kanten - en dat is beslist geen monopolie
van onderzoekers - en perspectieven voor háár toekomst - want ieder van ons is
daarbij betrokken - te overzien.
Het image van de wetenschap is intussen aanzienlijk veranderd. Het type van
kamergeleerde uit voorgaande eeuwen is volledig van het toneel verdwenen. De
mythe dat wetenschappelijk bezigzijn een vrijblijvende - zij het intensieve - en
neutrale zaak is, heeft harde klappen gekregen: allereerst kiest men een
onderzoeksproject en vaak is daarmee een ideologisch standpunt verweven; bovendien
moet de onderzoeker erop verdacht zijn dat resultaten en ontdekkingen direct kunnen
worden toegepast.
Wat ‘neutraal’ blijft in de wetenschap is de methode van onderzoek. Maar zoals
de methode leidt tot de bevestiging, aanvulling of herziening van onze kennis en
daarmee indirect tot toepassing van die kennis, evenzo wordt de methode toegepast
op een vraagstelling die vooraf gekozen is op basis van interesse, van een bestaande,
al of niet getoetste theorie, of van een apriori ervaringswereld. De onderzoeker gaat
uit van een bestaande kenwijze die dichotomieën omvat als stoffelijk en niet-stoffelijk,
golf- en deeltjeskarakter. Het belang van een juiste methode schuilt dan voorname-
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lijk hierin dat het experiment herhaalbaar is of dat onjuistheden in het
verklaringsproces onderkend kunnen worden.
Maar vragen die aan het uitgangspunt vooraf gaan, worden uiteraard door de
methode niet aangeroerd. Het gezichtspunt van waaruit de onderzoeker een
verschijnsel of object wil benaderen, is dan reeds aangenomen. Aldus geldt ook voor
de natuurwetenschappen dat men eigenlijk altijd de natuur aan een ondervraging
onderwerpt. Je grijpt in in de werkelijkheid - en daarmee verander je haar -, stelt
vragen vanuit een bepaalde theorie en daarmee loop je vooruit op de resultaten, je
selecteert al uit de mogelijkheden datgene wat je interesseert. Daarmee is de
neutraliteit of waardevrijheid van het wetenschappelijk bedrijf wel enigszins
genuanceerd. We mogen bovendien niet vergeten dat omwille van een methodische
aanpak de werkelijkheid gereduceerd wordt. In de psychologie wordt intelligentie
teruggebracht tot de reactie van een persoon op één bepaalde testmethode; in de
antropobiologie moet je de mens uit de prehistorie reduceren tot zijn schedelinhoud
of tot werktuigmaker; in de fysica reduceer je het atoom tot het bruikbaar model van
Bohr; in de klassieke genetica druk je het proces van de erfelijke overdracht
‘hanteerbaar’ uit in de werking van onderscheiden genen. Niet de werkelijkheid,
maar zo wordt onze kennis van de werkelijkheid uitgedrukt in begrippen die ons
denken al kent.
Deze overwegingen lijken buiten ons onderwerp te vallen. Alhoewel, ze betrekken
de onderzoeker nauwer bij zijn onderzoek. Nu is het mogelijk dat bepaalde vragen
prioriteit verdienen. Zijn er dan menselijke of maatschappelijke problemen die door
de wetenschap onderzocht kunnen worden? Ongetwijfeld. Voor de medische
wetenschappen is dat juist hun bestaansrecht. Biologie en chemie zien zich eveneens
gezamenlijk geplaatst voor het probleem van de milieuvergiftiging.
Erfelijkheidsgeleerden moeten nadenken over de gezondheid van ons nageslacht,
over mogelijke manipulaties met het leven. Pedagogen moeten nadenken over
anderszins manipuleren met de mens. Antropologen moeten het vraagstuk van de
rassen of van de ontwikkelingshulp bezien. Sociologen maken studie van
rassendiscriminatie, oorlog en vrede etc.
Dat is een eerste facet van wetenschappelijke reflectie. Maar zodra we eenmaal
kennis over een vraagstuk vergaard hebben, staat wetenschappelijke toepassing voor
de deur. Elk stukje kennis roept gevolgen op. Onze speurtocht in het binnenste van
de materie leek neutrale wetenschap, totdat de atoombom eruit ontsproot. Kennis
over bacteriën omwille van de bestrijding biedt ook perspectieven voor biologische
oorlogvoering.

Kennis en toepassing
Het is er voor de wetenschapper niet gemakkelijker op geworden. Hij moet
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rekening ermee houden dat zijn ontdekkingen gebruikt en misbruikt kunnen worden.
Hij moet tevens beseffen dat wetenschappelijke problemen ook prioriteiten bezitten:
dure harttransplantaties zijn aantrekkelijk, maar gewone medische gezondheidszorg
roept om krachten en betere ziekenhuizen; plantkundigen kunnen voor de moeilijke
keuze staan tussen veredelen van bloembollen uit het westen of rijst uit het oosten.
Neutraliteit is hier ver te zoeken.
Wie kiest er? In individuele gevallen natuurlijk elke onderzoeker persoonlijk.
Maar tevens is hij een kind van zijn tijd. In het verleden koos West-Europa vanuit
de ongenuanceerde gedachte van de vooruitgang. Nu weten we dat elke stap van het
heden voor de toekomst gunstige én ongunstige gevolgen heeft. Onze keuze moet
dus plaatsvinden op basis van ons verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst,
op basis van een gezonde communis opinio. Keuze mag niet willekeurig
voorgeschreven worden door de wetenschap of haar beoefenaren. Wetenschap schrijft
alleen een geëigende methode voor. Motivering voor een keuze komt niet van de
wetenschap. Het zou best kunnen zijn dat niet alle experimenten geoorloofd zijn.
Mensen die deze stelling bestrijden, lijken mij aanhangers te zijn van de mythe van
de onbeperkte vooruitgang die een erfelijke bealsting is uit het verleden en zichzelf
niet altijd heeft waargemaakt. Mensen daarentegen die deze stelling beamen, hebben
de neutraliteit van de wetenschap achter zich gelaten en zijn eindelijk gaan beseffen
dat wetenschap alleen een methodiek te bieden heeft, die buiten beschouwing laat
of het experiment ethisch verantwoord is, of het niet strijdig is met de rechten van
de mens, of het gesteund kan worden door overwegingen vanuit de godsdienst die
vragen áchter de ‘facts’ durft aansnijden.
Zo bezien is wetenschap ook een stukje politiek. De beslissing daarover,
bijvoorbeeld over experimenten met menselijk leven, over het uitproberen van
uitzichtloos leven, over voorbereiding op chemische en bacteriologische
oorlogsvoering, ligt in handen van de maatschappij en van een
volksvertegenwoordiging die er tenslotte niet alleen voor de loonpolitiek zou moeten
zijn. Nogmaals, dat vereist tot op zekere hoogte popularisering van de wetenschap,
omdat er maatschappelijke en ethische problemen mee gemoeid zijn. Wetenschappers
alleen kunnen dat probleem niet aan. Vergelijkbaar met de zwarte toog van vroeger,
lijkt momenteel de witte laboratoriumjas alle vertrouwen van de mensheid te hebben
gekregen. Maar de witte jas evenmin als de natuurwetenschappen zijn een voldoende
garantie voor onze toekomst. Waar het ooit erop leek dat de natuurwetenschap de
religie moest verdrijven, zou die religie nu wel eens broodnodig kunnen zijn voor
het heilzaam functioneren van de wetenschap.
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De metabletica metabletisch gezien
John Auping
Einde 1956 verscheen het boek Metabletica. Hoe vertrouwd ook van klank, de titel
was een nieuw woord, door Prof. Dr. J.H. van den Berg ontworpen voor een nieuwe
wetenschap: de leer van de veranderingen. Dit eerste boek heeft onmiddellijk, zoals
J.M. Kijm bij zijn bespreking ervan in Streven (juli, 1957) opmerkte, in ongewoon
sterke mate de aandacht getrokken. Verontwaardiging wisselde af met enthousiaste
bewondering. Dit boek is inmiddels aan zijn zestiende druk toe en is in zes talen
vertaald. Sindsdien heeft Prof. van den Berg meerdere metabletische studies
gepubliceerd o.m. Het menselijk Lichaam, Leven in meervoud, respectievelijk gewijd
aan anatomie en fysiologie en aan sociale psychologie, sociale psychopathologie en
sociologie. Zijn meest recente en omvangrijkste werk heet Metabletica van de materie,
meetkundige beschouwingen, een onderzoek ‘naar de aard van de veranderende grond
- dat is de stof zelf van de dingen - die de geaccidenteerde geschiedenis van de
wiskunde draagt’, waarin de grote keerpunten van de Europese geschiedenis op
gebied van wetenschap, kunst en spiritualiteit vanaf de tiende eeuw worden bekeken.
Wat hier volgt, is geen kritiek op dit boek of op de metabletica in het algemeen, maar
een door de metabletica georiënteerde kijk op Prof. van den Berg's eigen ontwikkeling
betreffende een centraal punt van zijn beschouwingen: de verhouding van God en
mens.
De grondwet van de metabletische methode is dat een andere wijze van zien een
andere wereld te zien geeft. Tijden van geconcentreerde verandering zijn in Europa
± 1540, ± 1740, ± 1960. ‘Waarschijnlijk zag men in alle tijden juist, maar ook in alle
tijden anders.... Bij alle gelijkheid is de wereld steeds anders.... De dingen van de
wereld zijn steeds anders geïmagineerde, anders door ons verzadigde dingen - in
welke omschrijving het woord imagineren niet mag slaan op een beeld, in de zin van
beeld in ons. De wereld zelf neemt een gedaante aan, heeft een nieuw “beeld”’.
Dit staat te lezen in een artikel van Van den Berg van 1964, getiteld ‘De zuilen
van het Pantheon’, dat zijn naam gaf aan de verzamelbundel die Van den Berg onlangs
zijn lezers aanbood1. Tien artikelen, noch logisch, noch chronologisch geordend2,
zoals de auteur ook zelf uitdrukkelijk vermeldt: ‘Ik deed geen moeite wat dat (de
inhoud) betreft ordening aan te

1
2

Dr. J.H. van den Berg, De zuilen van het Pantheon, Callenbach, Nijkerk, 1969. Verder
geciteerd als P.
Volgorde in de bundel: 1964-1963-1960-1967-1960-1958-1957-1963-1951-1949.
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brengen’. Toch is er wel een gelijkblijvend grondthema: het verband tussen twee
paren dingen: ‘mens alleen - contact’ en ‘voorstellen (of sterker: hallucineren) waarnemen’. Leest men de artikelen echter chronologisch, dan blijkt Van den Berg
de dingen anders te zijn gaan zien. Dit wordt nog duidelijker als je zijn eerste en zijn
laatst verschenen metabletisch boek in de chronologische rij zet: Metabletica
verscheen in 1956, Metabletica van de materie, deel I, in 1968. De in de bundel
ontbrekende volgorde van de artikelen doet vermoeden dat Van den Berg deze
verandering zelf niet opgemerkt heeft of het niet de moeite waard vond dat ze door
anderen opgemerkt zou worden. Ik wil hier slechts op één punt wijzen: Van den
Berg's zienswijze over God, evangelie, geloof, en over de manier waarop zij mensen
samenbrengen. Wat daarin met verloop van tijd is veranderd, is wel belangrijk, geloof
ik.

Wat er gelijk bleef
Dingen waarnemen houdt verband met samen-zijn. Voorstellingen, hallucinaties of
een van de werkelijkheid losgeraakt, op hol geslagen innerlijk maken alleen, eenzaam.
Dat is het gelijkblijvend grondmotief in alle variaties van 1949 tot 1969.
1949: ‘Onze waarnemingswereld, waarin het medezijn met anderen zijn
voortdurende verwerkelijking vindt, wordt stukgeslagen door de hallucinatie’ (P,
136).
1951 (verslag van een mescaline-hallucinatie): ‘Meine Halluzinationen bewiesen
mir dass ich allein war’ (P, 119).
1957: ‘Elke communicatie veronderstelt een zekere gelijkwording’ (P, 78).
1957: ‘Toen Gide eens als kind met het kindermeisje bloemen plukte en hij,
bemerkend alleen te zijn, riep waar zij was, kwam zij juist uit de schaduw van een
es in de volle zon. Zo licht en zomers had hij haar nog nooit gezien, en daar het hem
leek dat zij hem toelachte, vroeg hij naar de reden van haar blijheid. Ze zei: ‘Om
niets, maar wat is het prachtig weer’. Op dat ogenblik, schrijft Gide, stroomde het
dal vol met liefde en geluk. Gide verstond zich goed met het kindermeisje, dat is
zeker. De verandering van het dal was er het bewijs van. Ik bedoel dit letterlijk: het
dal veranderde. Het stroomde vol met heerlijkheden.... Dat is weer een wonder....
omdat zich in de dingen een groter nabijheid van de ander werkelijk maakte’
(Metabletica, 208). De weldadige nabijheid van een ander maakte de waarneming
en dus de dingen anders, rijker.
1958 (over het losgeraakte innerlijk in de 18e en 19e eeuw): ‘En het innerlijk?
Tegelijk met de verzakelijking van de natuur ‘versentimentaliseerde’ het innerlijk....
De gevoelens werden niet-intentioneel, omdat het buiten,
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waaraan de gevoelens sinds mensenheugenis ontstonden, geen gevoel meer mocht
geven’ (P, 67-68).
1963 (over de schizofrene patiënt): ‘Hij hallucineert alleen. Waarschijnlijk moet
men eerder zeggen: hij is alleen en daardoor hallucineert hij’ (P, 87).
1963 (over de gevolgen van een leven in meervoud): ‘Chacun se donnant à tous
ne se donne à personne (Rousseau): wie dat zegt preekt de vereenzaming’ (P, 40).
1964 (over voorstellingen en waarnemingen): ‘Wie waarneemt kan anderen
uitnodigen mee waar te nemen. Wie zich iets voorstelt, niet.... Wie zich iets voorstelt,
is alleen en hij blijft alleen.... De waarneming, hoe klein ook, is verzadigd van
aanwezigheid, van de aanwezigheid van alles wat bestaat, terwijl de voorstelling,
hoe rijk ook, die aanwezigheid mist’ (P, 19, 21).
1968: ‘(Het is) te allen tijde onmogelijk geweest alleen te zijn. Wie alleen is, gaat
te gronde’ (Metabletica van de materie, I, 432).

Wat er veranderde
De waarneming, verzadigd van aanwezigheid, brengt mensen bijeen. Een leven dat
is losgeraakt van ‘alles wat bestaat’, een voorstellingswereld, een binnen zonder
buiten, verstoort de contacten. De kwade kanten van de industriële revolutie stoorden
het contact tussen binnen en buiten en zo de contacten tussen mensen.
De vraag is nu: hoe breng je mensen weer bij elkaar? Het antwoord: door hernieuwd
contact met de werkelijkheid, met ‘alles wat bestaat’? Maar als de ervaring van ‘alles
wat bestaat’ verandert, dan verandert natuurlijk de voorgestelde therapie voor
gestoorde relaties. Welnu, in hoeverre is Van den Berg's ervaring uiteindelijk
veranderd?
In 1957 brengt het geloof, d.w.z. God, mensen bij elkaar: ‘In ons geloof wordt
God aanwezig.... in onze wereld. Geven de dingen van zijn aanwezigheid blijk, dan
geschiedt een wonder. De dingen zullen dat nooit lukraak doen.... Als God zichtbaar
wordt, heeft dat zin. Zijn zichtbaarheid is de zin van het naderbijkomen van mens
tot mens.... Gods wonderen.... zijn befaamd om de openbaarmaking van de nabijheid
van mens tot mens. Brood en wijn worden vermenigvuldigd; het betekent dat Christus
aanwezig was en dat zijn aanwezigheid de aanwezigen samenvoegde. In hun
(overvloedige) samenzijn werd alles overvloedig, men hield zelfs over.... Ons geloof
is de voorwaarde van het wonder.... In ons geloof is het wonder aanwezig, het wonder
is de habituele staat der dingen.... Heeft echter ons ongeloof dit aspect verjaagd en
de dingen gedenaturaliseerd tot ‘natuurlijke’ feitelijkheden, dan is er van het wonder
niets meer te
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bespeuren.... God is nabij voor de gelovige, het ongeloof tast naar zijn afwezigheid’
(Metabletica, 210, 211, 216).
In datzelfde jaar 1957 wordt de ‘God-is-projectie’-leer, de theorie dat het gemeende
wonder een ‘zinsbegoocheling’ is, als volgt gekwalificeerd: ‘Wat maakt dat wij het
onbegrip dat deze leer behelst, niet zien, en het begrip dat zij niet behelst,
hooghouden? Wat maakt deze leer nodig? Want anders kan het niet, de projectieleer
moet een noodzakelijke leer zijn, zo niet, iedereen zou vallen over haar klaarblijkelijke
onjuistheid’ (Metabletica, 222). In 1957 voegt Gods aanwezigheid de aanwezigen
dus nog samen. In 1960, in een artikel over geestelijke gezondheid, maakt God de
mensen nog gezond, in bedekte termen. ‘Tot psychische gezondheid behoort.... dat
men nu en dan neen zegt. Neen tegen deze.... onchristelijke samenleving. Neen
zeggen is slechts mogelijk op grond van een alleszins positief ja.... (Het) pastoraat
heeft nimmer gezocht naar een definitie van ‘geestelijke gezondheid’, aangezien de
gezondheid door een voorbeeld gegeven was, en als voorbeeld tot de zorg, de cura
animarum, uitnodigde. Eerst het voorbeeld, de definitie zo men wil, dan de zorg, de
handeling. In de huidige psychische gezondheid ligt de volgorde andersom.... De
psychisch gezonde heeft iets van (men versta mij goed) een asociale, een anti-sociale
zelfs. Hij zegt neen, op grond van een andersgeaard, positief ja. Wil de geestelijke
gezondheidszorg een andere koers varen? Dan moet zij zich bezinnen op het doel
van het leven. Dit doel is niet te vinden in het leven zelf, niet in het leven met anderen
zelf, niet in de samenleving als zodanig. Maar daarmee is niet gezegd dat het niet
zou bestaan’ (P, 49-50). In 1960 vraagt een gezond, d.i. doelgericht leven soms een
neen tegen bepaalde manieren van samen met anderen leven; en is doelgericht leven
een bedekte term voor evangelisch leven.
In 1964 komt het evangelie ook in bedekte termen ter sprake. Maar nu in een
veranderde zin. Andere personen dan Jezus zijn voorbeeldig geworden. De bekoorde
Eva werd bekoorlijk. ‘Er heerst zo iets als een collectieve vrijheid in de waarneming....
In deze zin is de waarnemer vrij. Niet alleen Eva, maar ons allen is het gegeven in
de boom van de kennis een boom te zien ‘goed om van te eten en een lust voor de
ogen’.... De boom zelf werd anders toen Eva hem zag’ (P, 21-22). Het is maar wat
je erin ziet, of eruit kijkt. Het verrijzen van een dode hoort nu in het rijk der
verbeelding: ‘Ik zie hem zelfs, als ik dat wil, als een dode verrijzen.... In mijn
imaginatie word ik door niets belemmerd’ (P, 23). Het gaat over Victor Hugo, maar
in bedekte termen over het evangelie. In Genesis legde Israël zijn ervaring van zonde
en beloofde redding neer. Eva werd bekoord om zelf uit te maken wat goed en kwaad
is, wat God alleen toekomt. Ook daarin is Eva bekoorlijk.
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In 1967 wil Van den Berg het kwaad door het kwaad keren en adviseert hij hardheid
boven zachtmoedigheid: ‘Het is juist, de algemene gang van zaken te steunen, te
verhevigen, waardoor de kwade factoren zichzelf treffen, wie weet, vernietigen. Is
dat gebeurd, dan wordt het weer tijd zich de goede principes te herinneren en opnieuw
een menswaardig bestaan na te streven.... Men moet zich geen illusies maken. Men
zij hard, zoals de tijd dat vraagt’ (P, 56). Zoals de tijd dat vraagt: toch een aangepaste
gezondheid? Er is nog openheid voor onaangepastheid: ‘Het zij ook iedere enkeling,
en elk echtpaar, gegund daaraan niet mee te doen’ (P, 55).
Maar in 1968 wordt er niets meer open gelaten, is God - in onbedekte termen verdwenen. ‘Toen het binnen verdween (in de 18e eeuw) ontstond de eerste
niet-euclidische gedachtengang. - Doch voor deze zin kwam inmiddels een andere
vertaling tot stand. Ze luidt: toen het binnen verdween, ontstond de eenzaamheid.
Waarom niet eerlijker gezegd? Toen God verdween, ontstond de eenzaamheid. Toen
God verdween was het niet meer mogelijk alleen te zijn. Toen God er was kon men
alleen zijn. Wat spreekt meer vanzelf? Toen de wereld slechts naar zijn zijde oneindig
was, was niemand alleen.... Wie het geheel overziet van.... de klemtoon op de relatie,
de nadruk op het gesprek, van heel dat tussenmenselijk gedoe, denkt met smart aan
de verloren eenvoud. Doch getroost, een andere wereld is in wording, anders dan die
van de scherpe hoek.... Dat is de wereld van de stompe hoek.... waarin alle lijnen op
hun oorsprong terugkomen, niets open is, maar alles gesloten, waarin de mensen
gevraagd wordt, voor het eerst in hun geschiedenis, zonder God uit te komen, en te
proberen samen te zijn. Het kon wel eens lukken’ (Metabletica van de materie, I,
432-434).
Eenvoudig gaat het niet: ‘Het kost moeite zonder God te leven. Eindeloos zijn de
pogingen om mensen bij mensen te brengen’ (ibid., 434). En in de ‘smart om de
verloren eenvoud’ (1968) leeft nog openheid voor een eenvoudiger tijd, een
herinnering aan goede principes (1964), zoals neen zeggen op grond van een
andersgeaard, positief ja (1960). De wereld is nog niet gemakkelijk te sluiten, wellicht
zijn de wonderen de wereld nog niet uit: ‘Ons geloof is de voorwaarde van het
wonder’ (1957).
In 1964 kraaide er tweemaal een haan: ‘Zojuist, buiten, zag en hoorde ik dat een
haan kraaide’ (P, 9). ‘Daar hoor ik buiten de haan kraaien. Tegen dat (door mij
verzadigde) geluid valt alle imaginatie ineen’ (P, 23). Wanneer de haan een derde
keer kraait, welke verbeelding zal dan ineenstorten? Wellicht worden we dat gewaar
in de jaren zeventig, als het tweede deel van de Metabletica van de materie verschijnt.
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Anatolii Koeznetsow's laatste Sovjet-publikatie
Sovjet-literatuur op de bres voor de enkeling
M.A. Lathouwers
De Sovjet-auteur Anatolii Koeznetsow is, sinds hij medio 1969 in Engeland politiek
asiel vroeg, in het Westen bepaald geen onbekende meer. Zijn roman Babij Jar, die
de massale Vernichtung van joodse en niet-joodse Russen in de tweede wereldoorlog
tot onderwerp heeft, werd behalve in het Frans, Duits en Engels ook in het Nederlands
vertaald1.
Koeznetsow heeft uiteraard meer geschreven dan alleen deze roman. Daarvan is
in het Westen echter nauwelijks iets bekend. Toch zijn deze werken voor een beter
begrip van de auteur en zijn instelling ten opzichte van het huidige regiem in de
Sovjet-Unie niet onbelangrijk. Onthulde het slot van Babij Jar iets over het
scepticisme van de auteur ten aanzien van het partij-ideologische optimisme over de
toekomst en over zijn twijfel aan een morele rechtvaardiging van de
bewapeningswedloop tussen Oost en West: zijn in het Westen onbekend gebleven
publikaties openbaren ons wellicht nog meer over zijn politieke overtuiging.
In zijn in 1965 verschenen vertelling Storm op weg naar Stockholm laat hij twee
jonge mensen, een Russisch meisje en een Zweedse jongen, gedurende hun
gezamenlijke bootreis de kwalijke gevolgen van het wederzijdse onbegrip tussen
Oost en West ervaren. De schrijver vergelijkt hun omgaan met elkaar, waarbij zij
alle barrières van landsgrenzen, stelsels en ideologieën doorbreken en alleen maar
‘voor elkaar een goed mens willen zijn’ zoals zij het uitdrukken -, met het wederzijdse
onbegrip dat de volwassenen op de boot in hun omgang met elkaar aan de dag leggen.
De ouderen weten naar de uiterlijke schijn uitstekend met elkaar te converseren. Hun
conversatie staat niettemin steeds in het teken van een pijnlijke wederzijdse
vervreemding. Ze scheppen in hun gesprekken nog meer afstand dan er in feite al
was. Het Russische meisje Zoja ontdekt dit tot haar teleurstelling met name ook in
haar vader, die het nooit laten kan om vanuit zijn Sovjetrussisch en communistisch
standpunt telkens weer steken onder water te geven op zijn niet-russische
medereizigers. ‘Als je het nuchter beziet’, redeneert ze, ‘vanuit het standpunt van
dat beroemde jongetje uit het

1

Uitgekomen bij uitgeverij Paris, Amsterdam, 1967.
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sprookje dat riep: ‘De koning is naakt!’ -, dan is het een onvoorstelbare ongerijmdheid,
een of andere tragi-komische paradox, dat de mensen wel dezelfde taal volmaakt
kunnen beheersen; het leven, hun vrouwen en kinderen op dezelfde wijze kunnen
liefhebben; hetzelfde voedsel gebruiken en dezelfde films zien, maar het in het
allerbelangrijkste toch nooit eens kunnen worden’. En dit terwijl juist jongere mensen
als zijzelf elkaars ‘taal in het geheel niet kennen, maar toch honderd maal beter en
ook juister met elkaar kunnen spreken dan die volwassenen in de salon eerste-klasse’.
Wanneer haar ouders haar tenslotte waarschuwen, dat haar vrijmoedige omgang met
een buitenlandse jongen ‘ondoordacht is en wel eens internationale complicaties zou
kunnen geven’, laat haar antwoord niets aan duidelijkheid te wensen over: ‘Wat is
dat voor een wereld’, roept ze uit, ‘wanneer er overal om je heen zulke ernstige
complicaties kunnen optreden?’2.

Enkeling en dictatuur
Vooral in het laatste werk dat hij in de Sovjet-Unie publiceerde, in het satirische
verhaal De figurant3, liet Koeznetsow zien dat hij zich bepaald kritisch had opgesteld
tegenover het sociaal-politieke klimaat in zijn land. Hij tekent hier, in een
tragi-komische benadering die aan Gogolj en aan de jonge Dostojewskij denken doet,
de nogal trieste wederwaardigheden van een oude toneelfigurant, Ilja Iljitsj. Deze
Ilja, die door het leven niet bepaald rijkelijk met geluk is bedeeld, zorgt als weduwnaar
voor zijn dochter - een ongehuwde moeder - en voor zijn kleinkind. 's Avonds verdient
hij als figurant nog wat bij. Hij wordt echter, evenals de andere bijrolspelers,
voortdurend in een hoek geduwd en vernederd door de ‘goden’, de groten van het
toneel die zich alles kunnen veroorloven. Heel het beeld dat de schrijver van dit
toneel oproept, drukt die kastevorming uit. De goden hebben hun ruime en van alle
gemakken voorziene kamers gelijkvloers. Naarmate de betekenis van het overige
personeel volgens het oordeel van de goden minder is, zijn ze in minder comfortabele
vertrekken ondergebracht. Ze beschikken ook niet meer over privé-kamers maar over
gemeenschappelijke ruimten, die op minder gemakkelijk te bereiken verdiepingen
zijn te vinden. Helemaal boven, op de verwaarloosde zolder, bevindt zich het verblijf
van de figuranten. Horizontaal verkeer is er bijna niet. De goden zijn, naarmate ze
hoger op de ladder staan, ook meer onbereikbaar. Zo vormt dit toneel een allegorisch
beeld van de Sovjet-samenleving. Het is een klein, totalitair staatje, waarin het recht
van de enkeling ver te zoeken

2
3

Joenostj 6, 1965, p. 39 ss.
Nowyj Mir 4, 1968, pp. 59-71.
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is en dat overheerst wordt door een strikt hiërarchisch gelede nieuwe klasse met
dictatoriale allures4.
De verwikkelingen in Koeznetsows satire beginnen, als figurant Ilja Iljitsj tijdens
een voorstelling per ongeluk tegen een van de goden opbotst. Er ontstaat plotseling
verwarring op het toneel. Voor iedereen is het duidelijk, dat de schuld geheel bij de
hoofdrolspeler ligt. Maar dat vinden de goden absoluut niet belangrijk. En Ilja Iljitsj
wordt veroordeeld tot een onevenredig hoge boete.
Heel het verhaal is dan verder één wanhopig gevecht van deze Ilja tegen het
hiërarchische apparaat dat het toneel regeert, één vergeefse poging om recht te krijgen.
Hij doet zijn beklag bij steeds hogere instanties; te beginnen bij de figurantenleider,
wiens positie op de hiërarchische ladder niets aan duidelijkheid te wensen overlaat:
‘Grenzeloos eerbiedig tegen de directie, en in een oogwenk iedere aanwijzing
opvolgend, buigend en kruipend, flikvlooiend en hielenlikkend, veranderde deze
Tsjizjik echter zodra hij met zijn ondergeschikten te maken had in een brullende
leeuw’. Zo vergaat het ook Ilja Iljitsj. Hij wordt eerst door deze Tsjizjik, later door
diens meerderen afgeblaft en van het kastje naar de muur gestuurd. Nergens ontmoet
hij blijken van medemenselijkheid, of ook maar een spoor van begrip.
Later zal een andere derderangs-figuur, de hoboïst Platonow - de naam verwijst
misschien naar de ‘simpele wijze’ Platon Karatajew uit Tolstoj's Oorlog en vrede Ilja Iljitsj de waarheid leren over zijn vergeefs gevecht tegen de hogere instanties.
Hij maakt hem duidelijk, dat de fout niet zozeer zit in de afzonderlijke personen maar
in het systeem. In een systeem, waarin de mens slechts wordt gewaardeerd als een
goed functionerend machineonderdeel, kwijnt de mogelijkheid tot werkelijk menselijk
contact weg:
- (Platonow) ‘Wij zijn allemaal leden van een op gang gebracht organisme. We
zijn allemaal goed, we willen allemaal het goede. Maar iedereen is met zijn eigen
werkje bezig en niemand voelt er iets voor om het (organisme) stop te zetten, om
iets te herzien: dat zou immers betekenen dat je “terug-uit” liep en dat geeft onrust!....
- Maar de rechtvaardigheid dan....
- Over rechtvaardigheid zingt Tsjizjik alleen dan, als hij persoonlijk in het geding
komt.... Onze tijd heeft een hoop geleerd, maar attentheid heeft ze ons niet geleerd.
Zolang het ons niet raakt zijn we onverschillig. Maar “in het algemeen” zijn we goed.
Ja. Zeg overigens eens, heb je mis-

4

Koeznetsows satire doet in dit opzicht - wat vorm én inhoud betreft - sterk denken aan het
eveneens satirische werk De roman van een theater van de in 1940 overleden Michail
Boelgakow. In deze eerst medio 1965 in de Sovjet-Unie gepubliceerde roman wordt - in
eenzelfde toneel-allegorie - dezelfde problematiek aan de orde gesteld. Zie mijn artikel De
roman van een theater, in Streven, juli 1966, pp. 955-963.
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schien in je leven geen onrechtvaardigheid genoeg gezien? En heb je je er dan zelf
mee ingelaten, als het jouzelf niet betrof? Zo is het ook met een ander, met een derde.
En jouw Tsjizjik is zo; zo zijn we allemaal. We zijn “bezig”. Wanneer het gaat om
het leed van een ander, zijn we allemaal erg “bezig”....’.
Het mechanische karakter van het systeem waarin Ilja Iljitsj leeft krijgt nog eens
extra reliëf waar de schrijver hem door een stom toeval en zonder dat hij het zelf
weet, een uit den treure opgevoerd niemandalletje, dat alleen gespeeld wordt om
wille van de inkomsten maar niet om de artistieke waarde, tot een groot succes laat
maken. Dán krijgt hij ineens een beloning. Maar zijn onrechtvaardige veroordeling
in het verleden kan hij zelfs hiermee niet ongedaan maken. Wat hij bij monde van
zijn directe chef Tsjizjik hierover te horen krijgt, onthult duidelijk hoezeer de
samenleving hier inderdaad ontaard is in één gigantische machinerie: ‘Dat kan ik
niet. Zo is het mechanisme nu eenmaal. Heb je eenmaal op de knop gedrukt, dan
komen alle hefboompjes in beweging, allemaal. En het terug laten lopen is heel erg
moeilijk...’.
De willekeur die uit zo'n systeem moet voortvloeien, geeft aan het leven daarin
iets van een gokautomaat waaraan je je misschien nog het veiligst passief kunt
overgeven, in de wetenschap dat pair en unpair gemiddeld wel in gelijke mate zullen
voorkomen. Als Ilja Iljitsj tegenover Platonow zijn verbazing uitspreekt over zijn
onverdiende straf en zijn even onverdiende beloning, antwoordt de laatste hem ook
in deze geest:
‘Daarin schuilt nu juist de komedie, vat dat goed: dat je zelf niet weet wat je
overkomt. Maar let wel: je hebt in je leven nooit alleen maar ongeluk. Je hebt pech,
en nog eens pech en dan ineens heb je geluk! Misschien is dat zo wel met opzet
gedaan, om het in evenwicht te houden’.
Koeznetsows verhaal eindigt met een scène waarin Ilja Iljitsj en Platonow elkaar
half dronken zitten te troosten met de gedachte dat ook hun ondergeschikte rol erg
belangrijk is. Een vlucht in het zelfbedrog, wil Koeznetsow hier kennelijk zeggen,
is in een dergelijke levenssfeer voor de meesten bijzonder verleidelijk. En wellicht
heeft Koeznetsow zelf, toen hij merkte hoe acuut dit gevaar ook voor hem zelf werd
en omdat hij daaraan wilde ontkomen, boven deze vlucht een vlucht naar buiten
verkozen.

Enkeling en collectief
Koeznetsow is zeker niet de enige hedendaagse Sovjetschrijver die de enkeling tegen
de hem bedreigende machten in de Sovjet-Unie in bescherming neemt. In hetzelfde
jaar waarin het hier geciteerde verhaal De figurant van Koeznetsow verscheen,
publiceerde het tijdschrift Joenostj de ver-
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telling De tweeëntwintigste van I. Gerasimow, een auteur die er al eerder blijk van
gaf, bijzonder geïnteresseerd te zijn in antropologische thema's5. Ging het in
Koeznetsows verhaal over de bedreiging die er voor de enkeling uitgaat van een
totalitair systeem, in De tweeëntwintigste komt een passage voor waarin de enkeling
wordt verdedigd tegen een al te ver doorgevoerde collectiviteitsgedachte, die hem
als persoon eveneens dreigt te elimineren. Twee jonge artsen discussiëren hier over
de vraag of men de mens allereerst als collectief, dan wel primair als eenmalig en
onherhaalbaar individu moet beschouwen. Een van de beide artsen verdedigt de
partij-ideologische opvattingen en tracht ook zijn collega Christja daarvan te
overtuigen:
‘De mens is niet de homo sapiens die reeds zo'n honderdvijftigduizend jaar oud
is. De mens: dat is de maatschappij. In de hoogste betekenis van dat woord hebben
we te maken met een samenvlechting van hersencentra tot één totaliteit voor de
oplossing van problemen die de krachten van een enkel mens te boven gaan. En des
te verder de mensen zullen voortbestaan, des te sterker zal dat allen-verbindend
collectivisme zijn. In feite kwam de morfologische evolutie van de mens tot stilstand,
toen hij mens werd. Alleen zijn verhouding tot de natuur wijzigde zich, alsmaar
complexer wordend...’.
Maar dan antwoordt Christja hem: ‘Dat is onzin! Al dat geklets moet toch wijken
voor de praktijk. Ik ben osteoloog en ik zal iedereen persoonlijk helen, en daarbij in
het geheel niet denken aan zijn hersenkronkels. De mens is niet alleen ‘gemeenschap’.
De mens bestaat ook op zich. Is dat duidelijk?’
Uit het vervolg van Gerasimows verhaal blijkt dat degenen die het hier zo hoog
opnemen voor de gemeenschap, hun theorieën tegenover Christja in het verleden
ook al eens in de praktijk gebracht hebben. Christja herinnert eraan, hoe zij ooit een
jonge liefde tussen hem en een medestudente hebben stukgemaakt; omdat die liefde
hen ongeschikt en onfatsoenlijk voorkwam en zo afbreuk leek te doen aan de belangen
van de gemeenschap:
‘Jullie suggereerden, dat jullie goede vrienden van me waren en dat jullie me
straften om mijn eigen bestwil. Jullie waren principiële bewakers van de moraal en
deden alsof jullie niet begrepen dat die geschiedenis met Lidka onze geschiedenis
was, er alleen was voor ons beiden. Maar jullie hebben daarin zitten wroeten als
idioten vol liefde voor de deugdzaamheid. En jullie hadden het meisje het liefst naar
de andere wereld gestuurd. En daarbij dachten jullie nog, dat jullie de maatschappij
beschermden’.

5

De tweeëntwintigste verscheen in Joenostj 9, 1968, p. 22 e.v.. Eerder gepubliceerde werken
van Gerasimow, waarin de antropologische thematiek centraal staat, zijn Kringen op het
water (Newa 5, 1966) en Een adempauze van vijf dagen (Joenostj 10, 1967). Beide werken
worden besproken in mijn boek De sovjetliteratuur, Utrecht 1968 (Aula).
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Pleidooi voor nieuwe opvoedingsmethoden
Een derde recente Sovjetpublikatie, die zich met het probleem van het bedreigde
individu bezig houdt, is het essay Ik wil niet klein zijn van G. Medynskij6. Medynskij
is een schrijver die de waarde van de individuele mens hoog in zijn vaandel heeft
geschreven en die deze waarden dan ook telkens weer vurig verdedigt tegen de
aanslagen daarop in de Sovjet-Unie gepleegd. In zijn in 1959 gepubliceerde roman
De eer7 liet hij een van zijn romanfiguren zelfs de bijbelse parabel van het verloren
schaap aanhalen ter verdediging van de waarde en de rechten van de individuele
mens; van elk menselijk individu, ook van een individu dat kennelijk niet zo goed
in het collectief past. ‘Weet U’, betoogt een lerares daar, ‘er is een legende. Een
herder had honderd schapen. Een ervan raakte verloren. Hij verliet toen de
negenennegentig andere om op zoek te gaan naar dat ene schaap. Hij vond het en
bracht het naar de kudde terug’. Maar de schooldirecteur antwoordt haar: ‘Bespaar
me dergelijke bijbelse gesprekken. Wij hebben het collectief, de massa-opvoeding.
Het collectief is de basis van alles’. Waarop de lerares weer repliceert: ‘Er zal een
tijd komen waarin het lot van de enkeling de voornaamste aandacht zal krijgen van
de menselijke, werkelijk menselijke samenleving. Omdat een samenleving niet rustig
mag zijn, zolang ze niet bezorgd is voor het welzijn van de enkeling’.
Medynskij's essay Ik wil niet klein zijn werpt, nog meer dan de genoemde roman,
licht op de opvattingen van de schrijver ten overstaan van dit probleem. Medynskij
neemt het ook hier weer vurig op voor de door collectiviteit en massa-opvoeding
bedreigde enkeling. De directe aanleiding tot het schrijven van dit essay was voor
hem de verschijning van Antarows roman Ik wil niet klein zijn, waaraan Medynskij's
verhandeling ook haar titel ontleent. Hierin beluistert Medynskij datzelfde pleidooi
voor de bedreigde jonge mens, dat hij in zijn roman De eer de lerares liet houden.
Medynskij begint met de opmerking dat er in de Sovjet-Unie grote verdeeldheid
heerst over het probleem van de opvoeding. Toch meent hij daarin duidelijk twee
hoofdstromingen te kunnen onderscheiden. Hij spreekt over ‘een harde en felle strijd
tussen twee totaal tegengestelde richtingen over de oplossing van die uiterst
gecompliceerde problemen, die verband houden met het leven, de groei en de
opvoeding van de jeugd’. De sterkste van deze twee stromingen is volgens hem die
welke ‘een onophoudelijke en steeds hoger opgevoerde hardheid van maatregelen
en opvoedingsmethoden eist, zowel in het gezin als in de samenleving’.
Vooral de uitdrukking ‘hardheid zonder onderscheid’, die door de ver-

6
7

Joenostj 8, 1968, p. 90 ss.
Moskwa 4, 1959, p. 60.
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dedigers van de harde lijn steeds weer wordt gebezigd, kan in Medynskij's ogen geen
genade vinden. Dit ‘zonder onderscheid’ verlaagt de individuele mens volgens hem
tot niet meer dan een willekeurig object temidden van even willekeurige andere
objecten: ‘Dit “zonder onderscheid” is voor mij een van de meest hatelijke blijken
van onverschilligheid in ons leven, zo formuleert hij (Antarow) zijn stellingname.
De schrijver is tegen opdringerige standaardmaatregelen, tegen de zinloze
reglementering van ideeën en methoden in de opvoeding, tegen de bureaucratisering
van het leven, van het denken en van de menselijke betrekkingen’. Medynskij
memoreert in dit verband een gesprek dat hij eens had met iemand naar wiens beeld
hij later een van de personen in zijn roman Marja zou creëren. Deze ‘iemand’ bezigde
in zijn gesprekken steeds het begrip ‘massa’ op een wijze die duidelijk liet
doorschemeren hoezeer hij voorbijzag aan de waarden van de enkeling. Toen deze
de opmerking maakte: ‘Ik ben in dienst van de staat en moet dus naar staatsmaatstaven
handelen, en wanneer ik met de massa spreek...’, viel Medynskij hem in de rede:
‘Maar misschien is die massa nu net géén massa? Misschien bestaat ze, die massa,
enkel uit mensen?’ Dit blijft voor Medynskij, evenals voor de door hem geciteerde
Antarow, het uitgangspunt: ‘De mensheid moet men benaderen vanuit de mens’. En
dit is, vervolgt hij, ook het criterium dat men moet hanteren bij de opvoeding. Ook
het kind, stelt hij nadrukkelijk, is zo'n mens, zo'n individuele persoonlijkheid. ‘Ik
wil in het strijdperk treden’, citeert hij Antarow, ‘tegen degenen die gewend zijn te
denken dat de jeugd alleen maar het voorportaal van het leven is.... Neen, de jeugd:
dat is het leven zelf.... Het zijn geen kinderen.... Het zijn mensen, zij het met andere
begripsmaatstaven en een ander gevoelsleven. En denk er aan, dat wij hen niet
kennen’.
Tegelijk pleit Medynskij voor een wezenlijke accentverlegging in de verhouding
opvoeders-opgevoeden. Hij stelt, dat het kind niet alleen van de volwassene moet
leren, maar dat omgekeerd ook de volwassene veel van het kind leren kan en leren
moet: ‘De volwassene meent, dat hij de oorsprong en de legislator is van zedelijke
normen, wetten en criteria, terwijl hij daartoe dikwijls toch geen enkel recht heeft
en niet merkt, hoeveel hoger het kind staat en hoeveel meer het waard is in zijn
ongereptheid en onmiddellijkheid’. Deze visie houdt voor Medynskij noodzakelijk
in dat opvoeden dan ook niet meer is: het van buiten af modelleren van een mens
naar een min of meer vastliggend patroon, maar: het de mens mogelijk maken in
vrijheid zichzelf te worden. Maar dan dienen ook onze opvattingen over discipline
en gehoorzaamheid herzien te worden, aldus Medynskij. De discipline is dan in elk
geval niet meer het panacee, dat men er al te dikwijls in wil zien, waarbij men vergeet
dat - evenals de liefde en de
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vriendschap - ook de discipline en de autoriteit verdiend moeten worden, ‘geen
middelen mogen zijn maar een resultaat’.
Vooral bij die zogenaamde ‘moeilijke gevallen’, waarvoor hij in zijn roman De
eer de lerares een pleidooi liet houden, dient men volgens Medynskij de begrippen
discipline en autoriteit slechts met de grootste voorzichtigheid te hanteren. Al te vaak
blijken deze kinderen juist door een verkeerde aanpak, voor de hen zogenaamd
opvoedende gemeenschap geworden te zijn tot die ‘moeilijke gevallen’ waarover
men zo laatdunkend spreekt: ‘Voor mij zijn die moeilijke kinderen’, citeert Medynskij
met volledige instemming Antarow, ‘kinderen waarvan wij volwassenen ons hebben
afgewend, die wij hebben afgestoten en geweigerd. Kinderen, waarvoor wij geen
tijd wisten te vinden, of liever gezegd: geen tijd wilden vinden op een moment,
waarop het kind of de puber zijn krachten uitprobeerde. Het zijn kinderen, aan wie
wij verraad hebben gepleegd’.
Uit de hierboven aangevoerde citaten blijkt duidelijk, dat Medynskij een bijzonder
grote betekenis toekent aan de intermenselijke verhoudingen. Meer nog: hij stelt de
problematiek van deze intermenselijke verhoudingen hoger dan alle
sociaal-economische problemen en noemt haar letterlijk: ‘het allerbelangrijkste
probleem van het leven’ en tegelijk ‘het allermoeilijkste probleem’8. Medynskij geeft
openlijk toe, dat men daaraan in de Sovjet-Unie al te lang voorbij heeft gezien, juist
omdat men te eenzijdig geïnteresseerd was in de sociaal-economische structuren:
‘Ooit leek ons dit probleem zo simpel en klaar als wat. De omvorming van de
produktieverhoudingen zou bijna vanzelf de omvorming en verbetering van de
intermenselijke betrekkingen met zich meebrengen. Alles bleek echter aanzienlijk
gecompliceerder’.
Juist hier, in de aanpak van dit ‘belangrijkste en moeilijkste probleem’, ziet
Medynskij een van de voornaamste opgaven liggen voor de toekomst. De hier
besproken werken van Koeznetsow, Gerasimow en Medynskij zelf laten zien, dat
met name ook de Sovjet-literatuur hier een van haar voornaamste werkterreinen ziet.
En ze tonen tegelijk aan - en misschien is dit wel het belangrijkste - dat het niet alléén
de naar het Westen vluchtende of in het Westen publicerende schrijvers zijn die zich
hiermee intens bezig houden.

8

Medynskij is bepaald niet de enige Sovjetschrijver die aan deze thematiek prioriteit wil
verlenen. Bijna letterlijk hetzelfde laat bijvoorbeeld ook I. Jefimow iemand over het probleem
van de menselijke verhoudingen zeggen in zijn novelle Kijk eens wie gekomen is: ‘Wat is
dit alles gecompliceerd, verward en belangrijk. Veel belangrijker dan de dingen waarover
wij ons zo druk maken.... Die dingen kunnen ons alleen maar helpen, maar in wezen betekenen
ze niets’ (Joenostj 1, 1965, p. 51).
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Terzijde
K. Fens
Zelfs na verrekening van enige overdrijving blijf ik wantrouwig tegenover hen die
beweren dagelijks een bepaalde auteur, een zeker boek of een uitgesproken literair
genre te lezen. Nijhoff was een charmante variant van deze literaire monniken met
zijn uitspraak dat hij elke dag die God gaf, poëzie las; behalve op zondag, dan herlas
hij poëzie. Het laatste kan ik geloven, ik kan zelfs aannemen dat de herlezing ook
op bijvoorbeeld dinsdag, donderdag en zaterdag plaats heeft; dat iemand elke dag
weer nieuwe poëzie leest, is een onmogelijkheid, om de eenvoudige reden dat maar
al te vaak dag en poëzie niet bij elkaar zullen passen; je kunt ze dan wel lezen, maar
zeker niet zien. Bij herlezen passen de twee altijd, want de lezer kiest dan en dat zal
hij doen naar de orde van de dag.
Ieder die met enige regelmaat nieuwe poëzie leest, heeft het bewijs van
bovengegeven bewering voor zijn ogen gezien. Een bundel of een gedicht bijvoorbeeld
op maandag gelezen en kleurloos gebleven, blijkt, laat ik zeggen, woensdag helemaal
veranderd, alsof de tekst vanuit een geheel andere hoek wordt gezien. Het omgekeerde
gebeurt natuurlijk ook. En ieder zal ook deze ervaring kennen: een gedicht dat voor
jaren van fraaie of gelukkige herinnering heeft gezorgd, rolt bij herlezing gewoon
die herinnering uit; het blijkt op geen enkele wijze meer bij de lezer te passen.
Je kunt nog verder gaan, en ieder kent de bewijzen: het gedicht dat het 't ene uur
van de dag doet, doet het op een ander uur van dezelfde dag helemaal niet. En als de
lezer systematisch in elkaar zat, zou ieder voor zichzelf de poëzie kunnen indelen
naar ochtend-, middag-, avondgedichten, zomer- of winterpoëzie. Feit blijft in elk
geval, dat waardering, die een knikkend bevestigen is dat alles sluit of past, afhangt
van plaats, tijd en omstandigheden en die drie kunnen de vlakke dingen mooi en
mooie dingen vlak maken. Het slechtste bewijs van deze beweringen dat ik nu geven
kan, is een gedicht. Toch waag ik het maar; het gaat nog om een leuk gedicht ook;
het is een vrij vers, dus ik geef in dubbel opzicht een bewijs uit het ongerijmde. Het
is het eerste vers van de reeks ‘January Morning’ van William Carlos Williams (die,
niet-katholiek, het mooiste
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vers over en de beste verdediging van de klokken van de katholieke kerken heeft
geschreven):
I have discovered that most of
the beauties of travel are due to
the strange hours we keep to see them:
the domes of the Church of
the Paulist Fathers in Weehawken
against a smoky dawn - the heart stirred are beautiful as Saint Peters
approached after years of anticipation.

Een roman of een toneelstuk waarin de kunstvlooi een definitieve gestalte heeft
gekregen, bestaat bij mijn weten niet. De autobiografie van de kunstvlooi is een paar
maanden geleden verschenen en ze laat zich lezen als een humoristische roman. De
titel is Affectionately, T.S. Eliot, de ondertitel The Story of a Friendship: 1947-1965
en de auteur is de Amerikaan William Turner Levy, terwijl een zekere Victor Scherle
er ook iets aan gedaan heeft, - wat is niet duidelijk. Levy is nu 47 jaar,
literatuur-docent in New York en priester van de Episcopale kerk.
Misschien wel de voornaamste trek van de kunstvlooi is zijn hardnekkigheid,
zowel in het achternalopen van ‘zijn kunstenaar’ als in zijn bewondering. Zijn gedrag
zou doorgaans schaamteloos genoemd moeten worden, als het ook geen trekken van
naïviteit had. Dat hij ijdel is, is onweerlegbaar; zijn aandringen bij de bewonderde
kunstenaar heeft ijdelheid als oorzaak, het contact streelt hem - hoog laat zich toch
maar met laag in, waardoor laag hoog wordt - en de verfijndste streling is ongetwijfeld
voor hem het over de contacten spreken met derden en oningewijden. Je kunt erover
spreken, nog mooier is er een boek over te schrijven. Kunstvlooien zullen er zijn,
zolang de kunst als iets verhevens wordt gezien en de kunstenaar in de verhevenheid
van zijn werk deelt.
Levy is niet eens hardnekkig, hij is fanatiek, zij het op chique wijze. Hij laat zich
door aanvankelijk mislukte pogingen tot contact met Eliot niet afschrikken, hij schrijft
hem, stuurt hem zelfs een foto van zichzelf. Vier jaar duurt zijn noviciaat, dan wordt
de aanhouder tot het allerheiligste, Eliots werkkamer in Londen, toegelaten. Met het
veelzeggende zinnetje ‘I entered’ gaat Levy over de drempel. Hij is ook hardnekkig
in zijn bewondering: Eliot is niet alleen zonder smet of rimpel of iets van dien aard,
alles wat de dichter zegt, doet, gebaart of snuift wordt door Levy bijna
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knielend ervaren. Hij observeert zijn idool met de nauwkeurigheid van een veldbioloog
die een zeldzame vogel in de kijker heeft. Bij de eerste ontmoeting draagt de dichter
een donker grijs pak met een smalle streep, een wit overhemd en een donkergrijze
geblokte das. Bij de tweede ontmoeting echter is de dichter gekleed in een
grijsgestreept kamgaren kostuum, een licht blauw geruit overhemd, en een
donkerblauwe geruite zijden das. Beide keren draagt de dichter in de borstzak van
zijn colbert een witte wat verkreukelde zakdoek. Maar dat was geen decoratie, hij
gebruikt de zakdoek om er voorhoofd of handen mee te drogen. Als hij dat laatste
ontdekt heeft, manifesteert zich in Levy de opdringerigheid van de kunstvlooi, die
afmattend attent kan zijn: hij stuurt Eliot voortdurend mooie witte zakdoeken, zoals
hij hem in alle jaren voortdurend van alles stuurt. En hij vermeldt dat alles op zo
argeloze toon en met zulke boekhoudkundige precizie dat je wel aan naïviteit moet
geloven. Maar daar is ook zijn ijdelheid.
Eliot zeg ‘William’, maar William zegt ‘Mr. Eliot’. Tot de grote dag van kerstmis
1956. Dan staat de meester de slaaf het aanspreken bij de voornaam toe. William
zegt nu ‘Tom’. En dan besluit Levy dit bericht met deze mededeling: ‘Ik had eens
gelezen dat T.S. Eliot alleen in de kleinst mogelijke kring als Tom bekend was. Ik
beschouwde mijn opname in die uitgelezen kring als een onschatbaar kerstgeschenk’.
Levy citeert uitvoerig uit de meer dan zeventig brieven die hij van Eliot ontving.
Een groot briefschrijver was Eliot kennelijk niet. Een erg indrukwekkende figuur is
hij in het boek ook niet, alleen al hierom, dat hij zeventien jaar de geparfumeerde
wierook van deze Amerikaan heeft kunnen opsnuiven, en zich er telkens nog door
verrast toont ook. Beiden, Eliot en Levy, zijn sterk religieus georiënteerd. En die
gemeenschappelijke interesse en liefde hebben de nare passages van het boek als
gevolg: die stukken waarin heer en horige samen, elkaar zo heel goed begrijpend,
religieus doen, en dat met het bijeffect van zo vooraanstaand cultureel. Als heel klein
voorbeeld van het hoog-humoristisch proza waarin het boek geschreven is, het begin
van het zesde hoofdstuk:
The telephone rang three times before it was answered.
‘Hello?’
‘Hello. This is William Turner Levy. May U please speak to Mr. Eliot?’
Karel van het Reve heeft onlangs de Nederlandse bevolking in twee categorieën
opgedeeld: zij die de televisieuitzendingen naar Couperus' De boeken der kleine
zielen wel en zij die die uitzendingen niet mooi vinden. Behalve de categorie die
helemaal niet kijkt, is er ook nog een die die uit-
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zendingen per aflevering beter gaat vinden, ongetwijfeld gevolg van de grotere
dramatische mogelijkheden die met name het derde boek biedt. Kenners zullen na
de tiende en laatste aflevering achterblijven met het probleem, in hoeverre Couperus
nu overgekomen is, zoals dat geformuleerd wordt. Ik zal met een probleem blijven
zitten waarvan de oplossing jaren vraagt: hoe raak ik de beelden kwijt. Ik kies een
willekeurige alinea: ‘Ook Bertha had Constance gevonden nu, en al zagen zij elkaar
niet eerder dan op zondagavond bij mama, er was tussen hen gekomen een grotere
sympathie van zusterlijke vertrouwelijkheid, terwijl Marianne gaarne eens aanliep
op de Kerkhoflaan, bleef eten, of eens ging fietsen met Van der Welcke en Addy’.
Nu zie ik, onvermijdelijk, de rollen of de interpretaties van resp. Ank van der Moer,
Ellen Vogel, Simone Rooskens, John van Dreelen en Lex van Delden jr. Door het
hele boek lopen voorlopig nog alle figuren uit de jubileumproduktie van de N.C.R.V..
Ik betrap me erop, dat ik, als ik een mededeling van Constance lees, de intonatie en
modulatie van Ellen Vogel hoor. Met alle respect voor haar spel: mijn Constance
leek niet op Ellen Vogel en mijn Van der Welcke allerminst op Van Dreelen. Als ik
goed nadenk, leken zij eigenlijk op niemand, hoe gedetailleerd ze door Couperus
ook beschreven zijn. En ik geloof dat die afwezigheid van enige gelijkenis ook goed
is, want romanfiguren behoren op niemand te lijken, omdat ze geen mensen zijn,
maar ideeën van mensen. Niemand kan op straat een romanfiguur tegenkomen, zoals
niemand in Artis een dier van Koolhaas zal zien staan. Een mogelijk idee van de
figuur Constance is nu in de televisieuitzendingen concreet gemaakt, een mogelijkheid
van de figuur is vastgelegd, onwrikbaar. De weg terug zal die zijn van concreet naar
abstract en dat is een lange. Ik geloof dat toneelfiguren evenzeer ideeën van mensen
zijn. Vandaar wellicht mijn hang, in de schouwburg het liefst ergens achteraan te
zitten. Op de eerste rijen wordt het televisie! Met als opdracht voor de erop volgende
tijd: geheugenontruiming.
The Observer heeft het er maar weer eens op gewaagd: een aantal publicisten te
vragen naar hun boeken van het jaar. In het nummer van 21 december staat de selectie
van 24 kiesmannen bijeen. Er zijn zo zestig uitverkorenen (ieder mocht drie boeken
kiezen, maar niet iedereen hield zich daaraan), een fractie dus van de 23.207 nieuwe
boeken in 1969 in Groot-Brittannië gepubliceerd. Het onderzoek is een beetje dwaas
en in feite nietszeggend. Ieder leest zo zijn eigen portie van de produktie en op het
gebied van zijn specialisme. Ieder kiest uit wat voor hem de produktie van het jaar
is. En die is maar klein en weinig gevarieerd. Wil je een representatief beeld krijgen,
dan moet je de lezers opdelen in groepen met gelijke specia-
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lismen en die groepen naar de voorkeur uit hun speciaal gebied vragen. En daarbij
moet je er dan van uitgaan, dat die specialisten allemaal hun vak bijhouden. Het
onderzoek wordt ook hierdoor bemoeilijkt: de ondervraagden willen zelden een heel
ongewone keus maken, buiten hun vakgebied, om geen snob te lijken. Ik heb een
zwak voor Noël Annan, die aan zijn keuze toevoegt: boek met het meeste plezier
herlezen: de Levens van Plutarchus. De mededeling was nog iets verfijnder geweest,
had hij de titel gewoon in het Grieks gegeven. Wie de volledigheid wil: vier auteurs
kregen meer dan één stem: Solzjenitsyn, John Gross, Philip Roth voor zijn Portnoy's
Complaint en de dichter Auden voor zijn nieuwe bundel City without Walls. En dat
laatste een beetje tot mijn verrassing.
Het kan aan het niet passen van dag en boek liggen (zie boven), maar ik kan het met
Audens bundel als geheel moeilijk vinden. Er zit naar mijn smaak niet alleen veel
retoriek in de bundel, maar in nogal wat gedichten laat ook de technicus Auden (uit
wiens oeuvre voor alle poëzie-genres de gaafste specima zijn te vinden) nogal verstek
gaan. Onder de retoriek reken ik ook maar de vele grote woorden die nauwelijks iets
gaan betekenen. Het titelgedicht, een aanklacht tegen de grote stad, wemelt ervan.
En die weinig uitrichtend profetische vervloekingen blijven een beetje grootspraak
ondanks het ironische slot van het vers. De bundel bevat ook zestien bladzijden
‘Marginalia’, een thematisch gegroepeerd soort aforismen die te zelden spitse
kleinplastiek zijn. Een willekeurig voorbeeld: ‘The tobacco farmers /were Baptists
who considered / smoking a sin.
Misschien klinkt dit alles toch te negatief. Ik moet eraan toevoegen, dat er in
deeltjes veel te bewonderen valt. Een vers als ‘A mosaic for Marianne Moore’,
geschreven bij de tachtigste verjaardag van deze Amerikaanse dichteres, heeft enkele
heel goede strofen, mooi is ook de eerste strofe van ‘Since’ en de laatste strofe van
de hele bundel maakte voor mij heel veel goed. Ik citeer ze hier graag:
To speak is human because human to listen
beyond hope, for an Eigth Day,
when the creatured Image shall become the Likeness:
Giver-of-Life, translate for me
till I accomplish my corpse at last.

Een boek rijk aan zeer spitse opmerkingen over lezen en schrijven is Gerrit Krol's
in 1967 verschenen Het gemillimeterde hoofd. Ik herlas het grotendeels, nu er van
hem een nieuw boek is uitgekomen (minder verrassend)
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dat De ziekte van Middleton heet. In de tweeëntachtigste paragraaf van het
eerstgenoemde boek trof mij vooral dit stukje: ‘Het boek wordt gelezen maar dat is
in een paar dagen gebeurd. De resterende tijd staat het in de boekenkast, een goed
verhaal kan dat verdragen. Op het moment dat het boek uitgelezen is, gesloten, begint
het verhaal zich te openen. De lezer gaat naar bed, zit de volgende dag in de tram,
kijkt door de beslagen ruitjes naar buiten en in zijn hoofd ontplooit zich het verhaal
meer en meer. Hij ziet het verhaal zoals hij het, al lezende, niet kon zien: als een
geheel. Hij ziet ook de breuken, dan valt het stuk. Een goed verhaal heeft geen
breuken’.
Een boek heeft een rijpings- of een rottingsproces nodig. Dat zal ieder beamen.
Vandaar dat de literaire kritiek, die meestal geschreven wordt kort na sluiting van
het boek, als het ware op de vrijgebleven witte ruimte van de laatste bladzijde, naar
het gevoel van de criticus eigenlijk altijd voorbarig is. Ik geloof dat elke criticus na
een week een heel nieuwe kritiek zou willen schrijven en na een maand weer een
andere. En verondersteld dat hij na lange tijd een plank met gerecenseerde boeken
langs loopt, hij zal slechts een plank met mogelijkheden van besprekingen zien. De
noodzakelijkerwijs gemiste mogelijkheden liggen in een krantenklapper te vergelen.
In Nederland wordt binnenkort vermoedelijk het zeer verstandige besluit genomen
tot opheffing van de boekenweek, dat onderonsje dat de indruk blijft wekken dat
alleen literaire boeken boeken zijn en dat de Noord-Nederlander de kans geeft zijn
ware aard te tonen: een boek te kopen om een ander boek cadeau te krijgen, al is dat
cadeau nog zo slecht.
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De natuur is een vergissing
De sculptuur van Alik Cavaliere
Geert Bekaert
Alik Cavaliere is in de kunst van vandaag niet zo'n heel actuele figuur. Vier, vijf jaar
geleden heeft het er een ogenblik anders uitgezien, toen men geprobeerd heeft zijn
werk bij de pop-art of het nieuwe realisme te laten aansluiten. Op de tentoonstelling
‘Nieuwe realisten’ in den Haag (1964) werd hij gerangschikt onder de artisten die
‘de werkelijkheid als gevonden voorwerp’ beschouwen. Indien er echter iemand is
die weigert de werkelijkheid als gevonden voorwerp te beschouwen, dan juist
Cavaliere. We mogen ons niet laten vangen door de schijn.
Er zijn geen directe wegen om Cavaliere te benaderen vanuit de hedendaagse
stromingen. Hij is in alle opzichten tegendraads en misschien ligt juist daarin het
intrigerende van zijn werk. Als hij een struik of een appel doormidden snijdt, dan
gebeurt dat met een heel andere bedoeling dan wanneer Arman zijn ‘découpages’
op schoorsteengarnituren uitvoert. Als hij een arm gebruikt om een rozestengel vast
te houden, dan heeft dat slechts weinig te maken met de duim van César, de hand
van Jim Dine of de knieën van Oldenbourg. Als hij appelen of peren in brons giet,
volstaat het naar de bronzen lampen van Jasper Johns te verwijzen om het verschil
in opzet te laten zien. Zijn ‘natuur’ is niet die van de land-art of de arte povera.
Zelfs met verwijzingen naar zijn onmiddellijke Italiaanse omgeving komt men
niet veel verder. Zijn leermeester aan de Brera-Academie van Milaan, waar Cavaliere
sinds 1956 zelf doceert, Marino Marini, heeft ongetwijfeld invloed op hem uitgeoefend
en een zekere verwantschap met sommige ideeën en technische vondsten van Manzù
valt niet te loochenen. Maar ook deze associaties geven geen opheldering over de
vreemde, complexe en obsederende wereld die Cavaliere oproept.
Die wereld heeft iets te maken met de natuur. De thema's ervan zijn struiken,
bloemen, vruchten, bomen, aarde. Vruchten en bloemen worden echter niet behandeld
als produkten van de natuur, ter beschikking van de mens, zoals in een stilleven uit
de zeventiende eeuw. Niet de struik, boom, bloem of vrucht op zichzelf boeit
Cavaliere. Hoogst zelden beeldt hij ze
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afzonderlijk uit. Hij gebruikt de natuurprodukten slechts in zoverre ze deel zijn van
de natuur als zodanig, in zoverre ze in staat zijn de natuur in haar geheel te evoceren.
Elk werk van Cavaliere en alle werken samen bieden de aanblik van een op zichzelf
gesloten wereld, een wereld zonder verwijzing, onderworpen aan onverbiddelijke
eigen wetten. Niet de relaties van het beeld met zijn omgeving, met de toeschouwer
of de kunstenaar zijn van tel, alleen de relaties binnen het beeld zelf. En dit verraadt
wellicht een diepere aansluiting bij de hedendaagse kunst dan de boven vermelde
oppervlakkige associaties. Een beeld is voor Cavaliere niet de weergave van een in
casu melancholische gemoedstoestand, niet de projectie van een romantisch heimwee
naar de natuur die voor goed aan het verdwijnen is, maar een angstvallig nauwkeurige
constructie van een werkelijkheid, waarvan de resultaten te vergelijken zijn met de
nauwgezette tekeningen in een plantenboek.
Cavaliere houdt van zulke tekeningen en gebruikt ze om er collages mee te maken.
De manier waarop hij dat doet is typisch, ook voor zijn beeldhouwkunst. Met aan
de natuur ontleende elementen maakt hij allerlei vreemde combinaties die alleen op
het eerste gezicht volkomen natuurlijk, naturalistisch schijnen. Met de grootste
vanzelfsprekendheid groeien wilde kastanjes op rozestengels. Voor de ware
natuurvriend zijn zowel collages als beeldhouwwerk een afschuw.
In zijn sculpturen, die bijna allemaal uitgaan van een suggestie van grond, aarde
- de fles met roos in de illustraties vormt een uitzondering - rijpen appelen en peren
op dezelfde stam, een dode stam. Zomer en winter worden door elkaar gehaald. Ook
de zwaartekracht is uitgeschakeld. Vruchten hangen niet alleen aan takken, ze groeien
ook naar omhoog. In het hart van een roos, die ook iets heeft van een kool, treft men
een appel aan. De onderlinge verhoudingen blijken grondig verstoord en zetten onze
voorstellingen van wat natuur is, op hun kop. De natuur stoort zich niet aan onze
voorstellingen. Een boom reikt nauwelijks uit boven de appel of de peer aan zijn
voet. Rozen bloeien op bomen van stengels. Die stengels schieten door verschillende
verdiepingen, verschillende lagen van het aardoppervlak heen. Dezelfde vruchten
zijn vol, welgevormd, of alleen maar schil, de ene keer ‘natuurlijk’ gepatineerd, de
andere keer onwaarschijnlijk glanzend. Dit laatste geldt ook voor de grond zelf, die
nu eens verweerd is, dan weer blinkt als een spiegel, zodat een dubbelbeeld ontstaat
en we als het ware door de grond heenkijken.
Al deze verschuivingen en onwaarschijnlijkheden doen echter niets af van de
naturalistische natuurindruk, alsof men inderdaad met een waarachtig stuk natuur te
maken had, een stuk natuur dat, zoals de lavafiguren uit
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Pompei, zonder bewuste, menselijke tussenkomst in brons is gestold. Dus toch een
‘gevonden voorwerp’? Maar juist in die omzetting in brons ligt de grootste
vervreemding. De gehele natuur wordt van eenzelfde substantie. Dit verklaart waarom
men op het eerste gezicht nauwelijks verwonderd is appelen en peren samen op een
dode stronk te zien. Door de materie (en de manier waarop ze wordt behandeld)
worden alle vruchten gelijk. Maar dan is een roos geen roos meer: vruchten en
bloemen verliezen hun menselijke, culturele betekenis, ze zijn niet meer wat de mens
erin ziet, wat hij ervan maakt. Ze worden, hoe contradictorisch het ook klinkt, opnieuw
natuur, autonoom aan zichzelf teruggegeven. Ze lijken vertrouwd, ze zijn vreemd,
vervreemd van de mens.
De natuur wordt hier immers door het brons ook niet vereeuwigd of verheerlijkt.
Ze verliest het ritme van geboorte en vergankelijkheid niet. Groei en vergankelijkheid
horen integendeel tot het wezen van Cavaliere's sculptuur. Hij probeert ze niet te
overwinnen zoals Martial Raysse met zijn weiden en bloemen in plastic1. Natuur is
niet het onuitputtelijke reservaat van mogelijkheden voor de mens. Hij staat er
gewoonweg buiten. Hij behoort er niet toe, hij is er niet in thuis, hij kan er niet naar
verwijzen.
Hierin bestaat het ambivalente van deze sculptuur: dezelfde natuur die Cavaliere
poëtisch, met humor zelfs, oproept, vernietigt hij. Of moeten we zeggen: die natuur
vernietigt zichzelf? Hoe dan ook, Cavaliere laat zien: de natuur is een vergissing
(Abraham H. Moles), zij is iets anders dan wat de mens ervan maakt. Met andere
woorden: de natuur bestaat niet. Zonder relatie tot de mens, een relatie van
onderworpenheid en onderwerping, is zij immers niets.
Cavaliere is tot zijn natuurbegrip gekomen via de relatie mens - natuur. Want al
poneert hij een natuur buiten de mens, hij doet dat alleen om het omgekeerde te
demonstreren: de mens is niets. Hij is niet de reden van bestaan van de natuur, de
wereld.
Aanvankelijk werd de relatie tussen mens en omgeving expliciet in het werk
uitgedrukt. Cavaliere begon zijn carrière in 1945 en al vroeg werkte hij in cycli,
waaraan hij typische namen gaf: ‘verboden spelen’, ‘metamorfosen’. Het cyclische,
verhalende, hoort tot de substantie van dit werk: het is één ononderbroken verhaal,
een soort dagboek, waarin geen gemoedsfrustraties worden uitgestort, maar nauwgezet
een levenservaring wordt geanalyseerd. Welnu, in zijn landschappen kwam altijd
een klein mensje voor met een veel te groot hoofd. Het had zelfs een naam: Gustavo
B. Het verschijnt voor het eerst in 1961, het begin van de cyclus ‘De avonturen van
G.B.’. Die avonturen vinden plaats in de stad, de stad waar Cavaliere jarenlang heeft
gewerkt in de nu opgeruimde Bottonuto-wijk, in

1

Cfr. G. Bekaert, Martial Raysse aan het woord, in Streven, okt. 1967, pp. 29-38.
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het centrum van Milaan. De natuur was hier een ingewikkelde, abstracte ruimte. Hij
ervoer ze als begrenzing of als een labyrint zonder uitweg. Overal wanden, met soms
een illusie van doorzichtigheid. Achter die doorzichtige wanden weer een nieuwe
wand. Tot op het ogenblik dat G.B. de natuur ontmoet, de echte natuur met bomen,
planten, vruchten, bloemen. Een van de sculpturen uit 1964 draagt de titel ‘G.B. en
de natuur’. Ik weet niet in hoeverre die ontmoeting met de natuur iets te maken heeft
met het vertrek van Cavaliere uit Bottonuto naar een nieuw atelier, een atelier met
een stadstuin, een Italiaanse stadstuin. Eén ding is duidelijk: die ontmoeting betekende
geen bevrijding. In ‘G.B. en de natuur’ staat de mens, onooglijk, met zijn rug tegen
een boom, waaraan vervaarlijk grote appelen en peren hem als een dreiging boven
het hoofd hangen. En niet alleen boven zijn hoofd. Hij kan ook niet ontvluchten.
Geen voet kan hij verzetten, want hij staat geklemd, als een ter dood veroordeelde,
tussen reusachtige vruchten die onwrikbaar, als rotsblokken, hem de weg versperren.
De afloop van dit avontuur is dan ook ‘De eventuele eeuwige slaap van G.B.’ of
‘De eventuele dood van G.B.’, twee andere titels van sculpturen. Het verdwijnen van
G.B. uit de natuur, de dood van de mens (moeten we daarbij denken aan ‘la fin de
l'homme’ van Michel Foucault?) verandert eigenlijk niets. Als zij soms nog verschijnt,
is de figuur van de mens niets anders dan een negatie van de ‘menselijkheid’ van de
natuur, niet alsof er van een positieve vijandigheid gesproken kan worden, maar wel
van een fundamentele onverschilligheid, zoals in Lucretius' ‘De rerum natura’,
waaraan Cavaliere overigens vele van zijn titels ontleent. De mens telt niet mee. De
mens is een vergissing.
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De marginale film
Het einde van de cinema?
Eric De Kuyper
Jonas Mekas, de woordvoerder van de New American Cinema, heeft in een van zijn
columns in The Village Voice eens gepleit voor een aparte vorm van kritiek voor de
undergroundfilm. Eerst dacht ik: alleen maar zelfoverschatting, eigen aan elke nieuwe
school. Alsof er telkens een andere kritiek zou moeten komen: een voor de
expressionistische film, een voor het neorealisme, een andere voor de Britse Free
Cinema! Tot ik zelf met de undergroundfilm werd geconfronteerd.
Het was geen brutale confrontatie, eerder een infiltratie. De experimentele
filmfestivals te Knokke brachten ons in contact met enkele Amerikaanse cineasten.
Deze kennisname bleef beperkt tot een besloten groep van toeschouwers en tot
experimentele produkten. Met af en toe een uitschieter naar de bredere openbaarheid.
Maar de uitzondering werd gaandeweg gemeengoed. Festivals als die van Mannheim
en Oberhausen, oorspronkelijk gespecialiseerd in korte films en debuutfilms, werden
in 1967 en 1968 overspoeld door undergroundfilms, hoofdzakelijk Europese.
Sindsdien leidt de undergroundcinema geen clandestien bestaan meer, hij bevindt
zich in een soort marginale situatie1. Het aantal van dit soort films is niet meer bij te
houden. Maar ook kwalitatief gebeuren hier dingen die tot het belangrijkste behoren
van wat er in de hedendaagse cinematografie aan het gisten is.
En toch vindt dit bitter weinig echo in de communicatiemedia. Zelfs
gespecialiseerde tijdschriften, zoals de Engelse Films and Filming en Sight and
Sound, de Franse Cinéma 69 en Positif, de Amerikaanse Film Quarterly, schrijven
er slechts sporadisch of helemaal niet over, of weten de betekenis ervan niet naar
waarde te schatten. Pas onlangs is er op dit gebied iets veranderd in de Cahiers du
Cinéma. Meer aandacht voor deze produktie is er in de Westduitse filmtijdschriften
Film en Filmkritik: de Duitse vague is inderdaad zo sterk, zo gevarieerd en zo
belangrijk, dat geen enkel Duits tijdschrift eraan voorbij kan gaan, en van de andere
kant is de commerciële produktie er kwantitatief en kwalitatief niet zo belangwekkend
als in Enge-

1

De term ‘underground’ zal ik hier verder liever vermijden, ook al omdat er te sterke
connotaties aan vastzitten (seks, drugs, enz.).
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land, Frankrijk of Amerika2. Het publiek is over dit facet van de hedendaagse cinema
niet of slecht geïnformeerd. Is hier een verdoken discriminatie in het spel, zoals ik
verder probeer aan te tonen, of is het alleen maar te wijten aan technische en
filmtheoretische eisen waaraan voorlopig niet voldaan kan worden?

Een filmkritisch probleem
Op het eerste gezicht lijkt het uitsluitend een filmkritisch probleem te zijn. De
traditionele filmkritiek past helemaal niet op deze nieuwe manier van filmen. Zij
werkt met analogieën en refereert voortdurend naar bekende voorbeelden. Een film
van Mai Zetterling bijvoorbeeld wordt vanzelf in het referentiekader geplaatst van
‘Zweedse film, Zweedse mentaliteit, al dan niet beïnvloed door Bergman, feminiene
cinema’, enz. Voor ‘buitensporige’ films wordt een beroep gedaan op
extra-cinematografische referentiesystemen. L'année dernière à Marienbad
bijvoorbeeld werd destijds geanalyseerd met begrippen als ‘barok’, ‘romanstructuur
à la Faulkner of Joyce’, ‘nouveau roman’, ‘expressionistische stilering in het spel’,
‘sfeer uit de jaren dertig’, ‘lyrisch drama’, ‘dialogen als in een oratorium’,
‘droomwereld’, enz. Welnu, hoe eng en misleidend deze referenties zijn, merk je
wanneer je in contact komt met de marginale film.
Persoonlijk heb ik dat het sterkst aangevoeld toen ik voor het eerst een film van
Andy Warhol zag. Over Chelsea Girls had ik ontelbare recensies gelezen, ik kon me
dus een idee maken van wat ik te zien zou krijgen; dacht ik tenminste. Toen ik de
film zag, was het iets helemaal anders. Ik begreep toen hoe moeilijk het voor de
recensenten geweest moest zijn om hun eigen ervaringen met deze film aan mij mee
te delen, en waarom zij daarin niet kónden slagen. Er was gewoon geen
gemeenschappelijk referentiesysteem. Pas wanneer deze films meer bekend zijn, kan
er communicatie over ontstaan. Maar om ze bekend te maken, moet er een nieuwe
vorm van communicatie gevonden worden. Het lijkt wel een vicieuze cirkel.

Een voorbeeld
Om duidelijk te maken dat dit geen denkbeeldig probleem is, een voorbeeld: La
Concentration van Philippe Garrel (1968). Een ‘post-Beckettiaans’, ‘neo-Kafkaiaans’
lang, onsamenhangend gesprek tussen een man en een vrouw. Wie van dergelijk
pretentieus gepraat houdt, vindt de film op dit niveau misschien interessant, anderen
zullen er zich aan ergeren. Maar

2

Film Culture, waarvan Jonas Mekas de uitgever is, is hoofdzakelijk aan de marginale film
gewijd. Verder in de Amerikaanse pers besteedt alleen The Village Voice er regelmatig
aandacht aan.
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dit aspect van de film, waar de traditionele kritiek natuurlijk vooral op ingaat, is het
minst belangrijke. Belangrijker is het volgende.
Het gesprek speelt zich af in een vrij realistische ruimte, in en om een soort
bed-plaats, nogal ascetisch geconstrueerd. Links daarvan een andere ruimte: een
waslokaal of keuken (tegeltjes tegen de muur). Rechts van de bed-plaats een donkere
ruimte: kelder? oven? Tussen de drie ruimten zijn er deur-vensteropeningen. De
camera blijft altijd frontaal, zodat er wel degelijk sprake is van links en rechts (zoals
‘jardin et cour’ in het theater). De camera circuleert in de drieledige ruimte, laat er
elk facet van zien. En toch blijft de samenhang onduidelijk.
Deze technische gegevens over het decor zouden in een bespreking van de film
tot in het uiterste gedetailleerd moeten worden. Waarom? Omdat de film juist gaat
over die ruimte. Dat merk je echter niet direct. Aanvankelijk, zei ik, zie je niet goed
hoe de drie ruimten samenhangen. Speelt het dramatische gegeven zich af in
verschillende plaatsen? Is de dialoog de enige, losse, band tussen de verschillende
ruimtelijke gegevens? En dan ineens, als de film drie kwartier bezig is, begint de
vrouw een lange tocht: zij begeeft zich van de keuken naar de kelder (ik ben ervan
overtuigd dat Garrel zelf liever zou hebben dat ik sprak van een ‘arctische ruimte’
en een ‘hel’ of zo iets). Zij kruipt, sleept zich voort over rails, en het duurt en duurt.
De camera volgt die tocht, of liever: gaat hem voor. Want de vrouw kruipt gewoon
over de rails van de travelling waarop de camera achteruitglijdt. Een direct spel met
de camera dus. Een directe confrontatie met het medium in zijn meest technisch
aspect. En ineens wordt ook het hele cinematografisch bouwsel zichtbaar. Het waren
deze rails waarop de camera gleed om de verschillende ruimten te tonen, het was dit
technisch gegeven dat de drie ruimten verbond. Deze hadden dus niets te maken met
de mysterieuze ruimten die zo onverklaarbaar leken. Al het voorgaande krijgt een
andere betekenis. En je beseft hoe grandioos het was van Garrel om je met zo'n
oersimpele constructie (een banaal theaterdecor) drie kwartier bezig te houden en er
een hele retoriek van de ruimte uit te distilleren. Er wordt iets zichtbaar van onze
on-kennis, onze on-beleving van de ruimte, ook de meest eenvoudige ruimte, iets
ook van het eigenaardige verband dat gelegd kan worden met de camera en de
cinematografie in het algemeen. Het vertrekpunt, het literaire gebazel tussen de man
en de vrouw, blijkt nu niet méér te zijn geweest dan een nuttig, functioneel ‘vulsel’,
een dramatische structuur, gebruikt om de tijd te doen verlopen, om de gaten te vullen
in de exploratie van de ruimte, een steunpunt in de ruimtelijke constructie.
Een beschrijvende analyse als deze, die slechts in nucleo bevat wat over deze film
gezegd kan worden, is voor de traditionele criticus een foltering.
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Niet alleen weet hij niet of zijn beschrijving wel over zal komen (het lijkt allemaal
zo ingewikkeld), maar hij ziet ook geen middel om duidelijk te maken hoe eenvoudig
en vanzelfsprekend het allemaal in zijn werk gaat. De analyse zou zich nog het best
kunnen bedienen van een schets, een tekening, een plattegrond3.

De nieuwe filmische relatie
De marginale film stuurt aan op een nieuwe relatie tussen doek en zaal. De film
gebeurt in die relatie: niet op het scherm, niet in de subjectiviteit van de toeschouwer,
maar ergens tussenin. De traditionele criticus pleegt de film te benaderen met een
analyse van wat er in de film te zien is of gebeurt (juister: van wat hij erin ziet) of
van wat hij erbij ervaart, voelt, denkt (de impressionistische kritiek). Tot een analyse
van wat er tussen scherm en toeschouwers (dus ook hemzelf) gebeurt, is hij niet in
staat. Hij is gewend, ‘dingen’ en ‘gevoelens’ te beschrijven, maar niet ‘l'espace entre
les choses’ (Elie Faure). De dynamiek van de communicatie ontgaat hem. En dat
geldt niet alleen voor de criticus, maar ook voor vele cineasten. Benader je een
marginale film op de traditionele manier, dan is hij niet interessant, alleen maar
‘simplistisch’. Maar wat hij in de toeschouwer los kan maken, is uitermate complex.
Een extreem voorbeeld om dit duidelijk te maken: Die Fresse van Adolf Winkelmann.
Het cineasten-collectief waarin hij werkt - Büttenbender, Grün, Schmidt, Winkelmann
- ensceneerde het volgende experiment en legde dat vast in een drieledige film: 1.
Een jongeman wordt uitgenodigd om plaats te nemen op een stoel voor een kleine
groep genodigden en zich door iemand in het gezicht te laten slaan. Voor daarmee
begonnen wordt, wordt de afspraak nog eens duidelijk herhaald. 2. De afranseling
zelf wordt in slow-motion opgenomen. Afgrijselijk. 3. De toeschouwers worden
getoond: wat ze meemaken laat hen koud of amuseert hen; enkele commentaren
achteraf, meer niet. Het cineastenteam geeft toe dat het experiment henzelf met
afschuw en walg

3

De ‘zelf-revelatie’ van de ruimte is een van de constanten in de films van Garrel. In zijn
eersteling. Marie pour mémoire, situeert hij een gesprek in een soort kantoor: er staat tenminste
een soort bureau voor een neutraal vlak. Op de achtergrond van de tamelijk lange sequens,
vreemde geluiden, straatgeluiden. Het lijkt eerst een truc, een vervreemdingseffect via het
geluid, tot aan het eind van het gesprek het neutrale vlak naar boven wordt getrokken (het
was een rolluik) en je merkt dat de hele scène op straat is opgenomen. ‘Binnen’ blijkt in feite
‘buiten’ te zijn, en dit verklaart het vreemde effect van die straatgeluiden (synchroon
opgenomen) die niet pasten bij ‘binnen’. De hele scène krijgt een andere betekenis: het
realisme ervan wordt opgeheven in een nieuw realisme, dat van de straat. Weer gaat dit
allemaal heel simpel, bijna naief, in zijn werk, zonder de minste symbolische tierlantijntjes.
Terwijl Garrel in zijn dialogen onverdraaglijk pretentieus doet, is zijn spel met de
cinematografische ruimte-exploraties heel precies en concreet.
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vervulde. Zij hadden gehoopt dat de genodigden - gewone mensen van de straat zouden reageren en interveniëren. Dan zou het voor hen geen zin gehad hebben de
film te vertonen: hij zou alleen een sado-masochistische betekenis hebben gehad.
Nu echter bereikten zij wat ze toch ook wel gevreesd hadden: niemand reageerde,
iedereen vond het blijkbaar een leuk spelletje.
Op de voorstelling, op het festival van Oberhausen 1968, volgde een woelige
publieke discussie. De meeste aanwezigen vonden het een onmenselijk, verwerpelijk
produkt. Hoe begrijpelijk ook, deze reactie dient nader geanalyseerd te worden. Ze
is namelijk verdacht. Is een ongenuanceerd verwerpen geen vorm van zelfverdediging?
Wordt niet op de film en de cineasten afgereageerd wat men zelf niet onder ogen
durft zien? De toeschouwers van de film (laten we ze groep I noemen) reageren
namelijk alleen in schijn anders dan de toeschouwers in de film (groep II). In de
grond zijn beide reacties gelijk. Groep I wil niet tussenbeide komen uit (schijnheilig)
respect voor het medium: wie onderbreekt nu graag een filmopname? Zelfs uit
humanitaire overwegingen. Een film, een mise-en-scène lijkt wel iets onaantastbaars.
Duidelijk fungeert de film als medium hier als een alibi: het eerste het beste excuus
(in casu de lopende camera) wordt gebruikt om niet te hoeven optreden als individu.
Je krijgt het macabere gevoel dat je mensen de gaskamer zou laten indrijven als dit
maar voorgesteld wordt als een mise-en-scène, een spel, een conventie, ook al weet
je pertinent dat dit niet het geval is. Maar de film verwerpen zonder de minste vorm
van meditatie of assimilatie, zoals groep II doet, is al even erg als de passieve
aanvaarding van groep I. De toeschouwers in de film waren niet bereid zich te
identificeren met het slachtoffer, de toeschouwers van de film weigerden zich te
identificeren met de passieve toeschouwers in de film: zij verklaarden zich liever
akkoord, groep I met de cinematografische conventie, groep II met een primaire
vorm van humanitair getinte zelfverdediging. Dit is een bedroevende, verschrikkelijke
constatering, die de cineasten er slechts toe aan kan zetten de groepsdynamica ten
opzichte van het medium film verder te bestuderen. Zoals we verder zullen zien zal
dit gepaard gaan met een steeds sterkere radicalisering.
Vele nevenaspecten verdienen bij een bespreking van een film als Die Fresse ter
sprake te worden gebracht: het masochisme bijvoorbeeld. Kun je dat zomaar toelaten,
kun je dat zomaar aan toeschouwers opdringen? Ik kan er hier niet op ingaan. Ik wil
er alleen maar op wijzen hoe zo'n simplistisch en technisch pover filmpje krachten
inhoudt die ervaringen over de mens en de cinema los kunnen maken waarbij
vergeleken een film van Bergman een wezenloos en retorisch produkt van een
foorkramer gaat lijken.
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Hiermee raken we overigens een andere moeilijkheid. Ze heeft iets te maken met de
‘wanverhouding’ tussen wat er op het scherm te zien is en wat ervan uitgaat. Sommige
traditionele films (van Fellini bijvoorbeeld) ‘lijken’ ondoorgrondelijk, onuitputtelijk.
Deze marginale films daarentegen zijn glashelder, naïef, simpel filmisch vaak
simplistisch: ‘elementaire cinema’. Maar cinema bestaat niet alleen uit films, maar
uit wat er van die films uitgaat, wat er concreet van ‘in de lucht’ blijft hangen. Moet
men daar op ingaan? En zo ja, hoe?
In Weg zum Nachbarn van Lutz Mommartz (1968) zie je tien minuten lang het
gelaat van een vrouw die ‘iets’ aan het doen is. Wat, verneem je niet. Op de
achtergrond een ondefinieerbaar gekreun of gepiep: een bed, een stoel, iets anders?
Wat gaat de toeschouwer denken? Wanneer komt de gedachte bij hem op dat het
geluiden zijn van een orgasme van de vrouw? Waarom is hij dan ineens gefascineerd?
En als hij daarna weer gaat denken dat dit een fictie is van hem (of een truc van de
cineast?), waarom gaat hij het dan allemaal weer komisch vinden, zichzelf belachelijk?
Wat doet die camera daar, wat doe ik hier? Vreemde toeschouwer, vreemde mensen.
En dan valt hem weer op hoe mooi dat gelaat is, hoezeer het herinnert aan de grote
stars uit de periode van de stomme film. Andere connotaties duiken op: als die
vroegere diva's smachtend naar een bloem of een wolkje keken, hadden zij dan
misschien ook een orgasme? Enzovoort, enzovoort. En je bekijkt zo'n film samen
met andere mensen in de zaal, en de reacties van al die mensen zijn natuurlijk allemaal
a-synchroon. Iedereen zit te associëren, iedereen op zijn manier. Er zijn er die lachen
op een ogenblik dat je zelf ontroerd bent. Een individuele reeks van collectieve
reacties, een collectieve reeks van individuele reacties? De marginale film is niets
in zichzelf, alleen maar een aanleiding. Maar dat is film altijd. De marginale film
drijft dit slechts op de spits.
Een ander voorbeeld, ditmaal direct politiek gericht, is Heinrich Viel van Gisela
Büttenbender en Jutta Schmidt (van het boven reeds genoemde cineastencollectief).
Na een kort statement van een arbeider over zijn werk (een minuut) volgt, een half
uur lang, één ononderbroken opname van die arbeider aan de band. Een half uur van
die monotone bandarbeid wordt voor de toeschouwer al heel gauw onhoudbaar.
Meteen rijst zo natuurlijk de vraag: hoe is dit in de werkelijkheid dan een hele dag,
een heel jaar, een heel leven vol te houden? De cinema wordt hier in zijn meest
elementaire betekenis gebruikt: ik zet een camera neer in de realiteit en laat die daar
x minuten lang gewoon doorlopen. Wat betekent dit stuk verfilmde werkelijkheid
voor mij, toeschouwer, die toch in die realiteit leef? Het radicalisme waarmee de
Duitsers in hun films te werk gaan, is soms gewoon niet meer te dragen. Zij
verplichten zowel de cinema als de toeschou-
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wer tot een directe en extreme confrontatie. De meeste van hun films zijn niet meer
dan een rechtstreekse ontmoeting (une coïncidence) met iets uit de realiteit: een
gewone straat (Kelek van Werner Nekes), een gelaat (Weg zum Nachbarn van Lutz
Mommartz of Kassel van Adolf Winkelmann), een landschap (Eisenbahn van Lutz
Mommartz), enz. Dit brengt ons weer tot een ander aspect van de marginale film:

De desacralisering van het cinematografische medium
De nieuwe omgang van de cineast met het medium vereist ook van de toeschouwer
een nieuwe houding. Er ontstaat een nieuwe manier van filmkijken. Reeds zien we
hoe toeschouwers soms heftig gaan protesteren, op de scène springen en hun eigen
beeld confronteren met het filmbeeld4. Dit zijn echter nog slechts oppervlakkige
reacties. De urenlange films van Andy Warhol (Sleep, Empire, Chelsea Girls) kunnen
bijna niet meer op de gewone manier bekeken worden. Misschien zijn we voorlopig
nog gefascineerd, nieuwsgierig: hoe lang kan hij zijn monotone beeld(en) volhouden?
Die nieuwsgierigheid kan al gepaard gaan met meditatie. Maar toch is dit slechts een
overgangsstadium, geloof ik. Eens dat we zullen beseffen hoe deze films gemaakt
zijn, zullen we er een andere houding tegenover aannemen. Vele van deze films
houden immers reeds de negatie van zichzelf in. Ze geven onomwonden te kennen:
dit is film, dit is onzin, waarom blijven jullie ernaar kijken? Voorlopig verkeert de
toeschouwer nog in een ambivalente houding: zal hij gefascineerd-gelaten blijven
kijken, of geërgerd weglopen? Maar waar deze cineasten op aansturen, is een heel
andere houding.
Uren aan een stuk door tonen zij het ‘ontoonbare’. De kwaliteit is erbarmelijk. Er
wordt met 8 mm-camera's gewerkt zoals geen enkele toerist het zou durven doen die
een plaatje wil schieten van de San Marco of het Colosseum. Het vertoonde is
onbelangrijk. Ze willen alleen zeggen: waarom kijk je er dan naar? waarom blijf je
kijken? je kunt toch weglopen, niemand houdt je tegen, besef je dat? Ben je het na
zeventig jaar cinema nog altijd niet beu ‘de bladeren van de bomen te zien bewegen’
zoals ten tijde van Lumière in het Salon Indien? Films zijn geen schouwspel meer,
geen ‘cinema’ meer. De film moet op een andere manier in het (dagelijks) bestaan
geïntegreerd worden. We moeten er anders mee omgaan. ‘Iedereen kan een kunstenaar
zijn’, zei von Sternberg, ‘hij hoeft daarom niets te produceren’. En von Sternberg
was iemand die als geen ander de cinemaals-schouwspel heeft beleefd!

4

Zoals bijvoorbeeld in Mannheim 1968, bij de projectie van Same player shoots again van
Wim Wenders, een ononderbroken opname van een lopende soldaat.
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We gaan beseffen dat we met film ook a-sacraal kunnen omgaan. Dat wij er een
industrie-schouwspel van gemaakt hebben, is slechts accidenteel. Wat de marginale
cinema doet, is anti-cinema. Nog altijd wordt hij vertoond in het kader van de
traditionele cinema: op festivals, voor toeschouwers, voor critici. Maar hij heeft er
eigenlijk niets meer mee te maken. Hij gaat verder dan het anti-theater: hij negeert
het medium niet alleen, hij suggereert ook een ander gebruik van het medium. Niet
alleen wordt gedemonstreerd dat wat hier gemaakt wordt, door om het even wie
gemaakt kan worden, het is niet alleen een ‘cinema voor allen’ (slechts een flauwe
vorm van dilettantisme), maar een ‘cinema in alles’. Maar cinema op die manier
gebruiken in het dagelijkse leven is alleen mogelijk als het dagelijkse leven zelf ook
veranderd wordt. En dit is de soms verdoken, maar meestal agressieve ‘politieke’
betekenis van deze cinema. In de huidige stand van zaken is deze cinema eigenlijk
onmogelijk. Wil er een plaats voor komen, dan moet de maatschappij helemaal
omgevormd worden. Hij is een schaduwbeeld van wat op komst is. Dat op zichzelf
is voor velen al een niet meer te tolereren uitdaging5.
Om die uitdaging uit het ‘cinema’-circuit te halen, waar ze nog altijd tot een
experiment (EXPRMNTL Knokke) of een commercieel produkt (Andy Warhol die
in Hollywood gaat filmen) gepromoveerd en aldus geassimileerd kan worden, trachten
sommigen ze op een subversieve manier in andere circuits binnen te krijgen.
Kenmerkend is bijvoorbeeld een project van de Hamburgse Filmcoop. Zij willen 8
mm-filmpjes exploiteren via ‘scopitones’ (visuele juke-boxes)6, die opgesteld worden
in universiteiten, cafés en andere publieke gelegenheden; om de maand zouden de
programma's veranderd worden. De groep wil het gebruik van de 8 mm in brede
kringen verspreiden. Elders worden ook kinderen aangespoord om aan film te doen.
De cineast Edgar Reitz is daar al druk mee bezig. Een van de merkwaardigste
documenten op dit gebied komt uit de Verenigde Staten: A Day with Jimmy Page,
een reportage over kinderen van een jaar of tien die zich bezighouden met het maken
van films. Opvallend is hoe de hele equipe de magie van de filmbusiness doorheeft
en speelt. De jonge producer van negen lijkt wel D. Zanuck in hoogsteigen persoon.
Het is een vreselijke aanklacht-analyse van de Hollywood-film, ongewild, maar
vlijmscherp. De films zelf die door deze kinderen gemaakt worden zijn natuur-

5

6

Film, uitgegeven door het Friedrich Verlag, wordt, nu het plaats heeft ingeruimd voor de
Duitse marginale film, door de uitgever ‘te links’ geacht. De moeilijkheden die gerezen zijn
tussen de uitgever en de redactie van Cahiers du Cinéma steunen op dezelfde grond. De
festivals van Mannheim en Oberhausen hebben deze films wel getolereerd, maar nooit
bekroond. En wat gebeurt er met het volgende festival te Knokke?
Gedemonstreerd op het jongste festival van Oberhausen.
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lijk, wat dacht je wel, drakerige melodrama's, vol seks en geweld en
hyperconventioneel romantisch. Het is alsof de stomme film opnieuw ontdekt en
beleefd wordt.

De cinema in alles
Er bestaat geen geprivilegieerde kaste meer van mensen die in staat gesteld worden
films te maken. Waarom kunnen kleuters niet even goed hun ervaring op film
vastleggen als de zeventigjarige Dreyer? Van Dreyers meesterwerk, Gertrude, heeft
men gezegd dat het het werk was van een seniele cineast: waarom zou een oude man
geen films meer mogen maken? Waarom zouden onvolwassenen zich niet met film
mogen bezighouden? Garrel, die ik in het begin van dit artikel al genoemd heb, was
nog geen twintig toen hij al een drietal films op zijn naam had staan. Het spreekt
vanzelf dat ze overlopen van jeugdretoriek, vol onverteerde referenties zitten, vol
would-be intellectualisme. Maar moeten ze alleen maar daarop beoordeeld worden?
Ze zijn ‘onvolwassen’, en wat dan nog? Er zijn namelijk veel te weinig
beeld-getuigenissen van onvolwassenen, van jongeren. Hun getuigenis is waardevol,
voor henzelf zowel als voor ons. Er zijn werelden die wij nog moeten ontdekken of
opnieuw ontdekken.
‘Cinema in alles’. Misschien in dit verband een woordje over de zogenaamde
‘mixed media’. Jammer genoeg schijnt de hoofdtrend in de combinaties van
verschillende optische en akoestische effecten vooral te speculeren op vernieuwing
in het vlak van het schouwspel. Ze zouden ook een middel kunnen zijn om door te
dringen in het dagelijks bestaan. Als beelden en klanken ertoe bijdragen dat ik me
happy voel in mijn body, mij de ruimte gevarieerder en nauwkeuriger doen ervaren,
mij het sensueel contact met mijn medemens vergemakkelijken, dan zie ik niet in
waarom we dat met misprijzen zouden bejegenen. Omdat het niet meer past in ons
traditioneel patroon van filmbespreking ‘à la petite semaine’? Omdat het de bioscoop
als ontspannings- of cultuurvorm overbodig maakt? Dat eeuwenoude opvattingen
over kunst, kunstwerk en kunstenaar hiermee in het gedrang komen, is natuurlijk
waar, maar ook dat is positief te waarderen.
Film wordt iets van het leven zelf: een gebruiksvoorwerp, dat deel uitmaakt van
ons environment en dagelijks bestaan. Hoe dat gebeurt en welke de gevolgen ervan
zijn, blijft voorlopig vaag. Dat komt omdat dit soort film niet kan bestaan als een
uniek verschijnsel in een samenleving die voor de rest onveranderd blijft. Hier weer
hangt de ene verandering heel nauw samen met veranderingen in de hele maatschappij.
Als datgene wat er in de marginale film in potentie aanwezig is, benut wordt, dan
móet daaruit een totale verandering volgen ook op andere gebieden.
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Internationaal bedrijfsleven en de ontwikkeling in Afrika
D.U. Stikker
Ter inleiding
Begonnen bij de Twentsche Bank (1923-1935) maakte Stikker de leerschool door
van de crisis. Het schonk hem de overtuiging dat niet het kapitaal zich zou moeten
opstellen tegenover de arbeid - waarbij deze laatste op steun van de overheid zou
kunnen gaan rekenen - doch dat beide elkaar als gelijkwaardig - hoewel anderssoortig
- dienden te vinden. Dat vond in de oorlogstijd zijn uitwerking in de Stichting van
de Arbeid. In zijn Memoires schrijft Stikker:
‘Deze ervaringen uit de crisisjaren hadden mij de overtuiging gegeven dat het
particuliere bedrijfsleven de regering dwingt tot regelend ingrijpen wanneer het er
niet in slaagt zelf orde op zaken te stellen, en dat de regering alleen binnen de grenzen
van haar eigenlijke overheidstaak blijft wanneer het bedrijfsleven over een krachtige
en gezonde organisatie beschikt. Met andere woorden: de vrijheid moet steeds
bevochten worden; vrijheid en lijdelijkheid gaan nimmer samen’.
Zijn verschijnen in de politiek tussen 1945 en 1952 was gevolg van de
omstandigheden. Zijn directeurschap van de Heinekenbrouwerij (1935-1948) had
hem oog in oog gebracht met het verpolitiekt raken van de maatschappij: de reeds
gesignaleerde malaise in de verhouding tussen werkgevers en werknemers; de na
1945 opdoemende crisis in Indië en de verwarring en neergang in Europa. Hij voelde
daarbij weinig behoefte met een doorbraak-partij te komen, zoals Schermerhorn
praktiseerde; noch wenste hij een verdwijning van de confessionele partijen. Zelf
steunde hij de oprichting van een nieuwe liberale partij, die afstand zou moeten doen
van de ongeïnteresseerdheid der vooroorlogse liberalen jegens de maatschappij. In
1946 becijferde hij het aantal zetels op 6 - die er kwamen - en nam zelf zitting in de
Eerste Kamer. In 1948 werd hij minister van Buitenlandse Zaken, in welke functie
hij tevergeefs streefde naar een zakelijke en vroegtijdige overdracht van de
souvereiniteit aan Indonesië en een afstoting van Nieuw-Guinea. Bij dat alles bleef
hij openhartig verantwoording afleggen jegens zijn partij, het parlement en de
ministerraad, hetgeen niet kon verhinderen dat hij in 1952 afscheid nam en als
ambassadeur naar Londen vertrok. Zijn onafhankelijkheid van geest en
overtuigingskracht maakten hem ongeschikt voor de visvijver van de Nederlandse
politiek. Hij zou gaan behoren tot de Nederlanders, die buiten de eigen delta erkenning
en waardering vinden.
Temidden van dat werk voor internationale organen vinden we in zijn Memoires
de eerste opmerking over ontwikkelingshulp:
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‘In 1955 en 1956 was het werk van de Economische en Sociale Raad van de Verenigde
Naties van grote betekenis. Het was hoofdzakelijk daar, dat de beginselen en de
techniek van de hulpverlening aan de ontwikkelingslanden werden uitgewerkt. De
verstrekking van hulp is veel ingewikkelder dan sommige Aziatische en Afrikaanse
demagogen, die er een politieke speelbal van maken, wensen te geloven. Anderzijds
is deze hulpverlening van veel verder strekkend belang voor de ontwikkeling van de
wereld in de komende eeuwen dan sommige politieke en economische nationalisten
in de Westerse landen, die er laatdunkend over spreken, zich voorstellen’.
Toen Stikker in 1966 van Prébisch, de geestelijke vader van de UNCTAD, de opdracht
kreeg de rol van de investeringen van het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden vast
te stellen, begon hij opnieuw de wereld rond te trekken. Zijn rapport uit 1968 is reeds
uitverkocht. In het komende jaar zal hij pendelend vanuit Menaggio aan het
Como-meer in opdracht van Development Banks studie maken van de
financierings-aspecten van de Aziatische en Latijns-Amerikaanse ontwikkeling*.
De nu 72-jarige Stikker stemde er gaarne in toe, dat zijn toespraak voor de
Groningse studenten op 4 november 1969 in Streven kon worden afgedrukt. Het is
in allerlei opzichten een studie-stuk van iemand die opnieuw onderweg is gegaan.
Ik heb niet meer gevraagd waar de bron ligt van deze rusteloze activiteit. In zijn
Memoires vond ik daartoe vele verwijzingen, die opheldering gaven. De meest
veelzeggende aanduiding is wellicht vervat in de ontwijkende beginakkoorden van
zijn levensboek:
‘Het “waarom” in ons leven kan dikwijls niet beantwoord worden. Ik weet wat ik
gedaan heb in mijn leven en ik weet ook, dat ik anders had kunnen handelen. Wat ik
niet weet is, waarom ik bij een tweesprong op mijn weg - en ik heb er vele gekend een bepaalde keuze deed.... Laat ik hier volstaan met de opmerking, dat de weg die
ik heb afgelegd telkens werd aangegeven door een drang om mij te verdiepen in
moeilijkheden en problemen.... In dit boek leest men onder meer de geschiedenis van
opgeloste en vele onopgeloste problemen. Tot deze laatste zullen zich misschien
enkelen aangetrokken voelen.... die gedreven worden door dezelfde drang die mij zo
dikwijls bewoog’.
Een van de meest recente nota's van Stikkers studeertafel, die hier in twee afleveringen
gepubliceerd zal worden, heeft wellicht het effect dat hij aanduidde in het zojuist
geciteerde Woord Vooraf.
Redactie
Bij dit onderwerp gaat de belangstelling in het algemeen uit naar de onderlinge
verhouding tussen: 1. de betalingsbalans, 2. de werkgelegenheid, 3. de recrutering
van kader en managers, 4. de winstoverheveling, 5. de investeringen.

*

Zie tevens het onder leiding van Lester B. Pearson voor de Wereldbank samengestelde rapport
Partners in Development, New York, 1969, paperback-edition.
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Ik moge echter vooraf iets zeggen over het feit dat discussies over de rol van het
bedrijfsleven zich veelal in een enigszins emotionele sfeer afspelen. Noodzakelijk
is dat overigens niet. Dat is overduidelijk gebleken tijdens de bijeenkomst in het
begin van 1969 in Amsterdam van het Panel on Foreign Investment in Developing
Countries. Deze discussie stond op een hoog intellectueel peil, er was geen wanklank
en geen plotselinge emotie. Opvallend was naar mijn gevoel, dat de kwaliteit van de
sprekers van de ontwikkelingslanden, zowel wat betreft kennis van de problematiek,
beheersing van de taal, voorbereiding en vasthoudendheid, op een enkele uitzondering
na, hoger lag dan die van de representanten van het bedrijfsleven. Vijf Afrikaanse
landen waren aanwezig, te weten Chad, Ghana, de Ivoorkust, Kenya en Libya.
Speciaal de sindsdien veel te vroeg omgekomen Tom Mboya van Kenya, die ik
persoonlijk enkele jaren goed gekend heb, maakte indruk met zijn beschouwing over:
‘The search for the identity of our common interests’. Het kan geen kwaad met onze
gedachten een ogenblik stil te staan bij deze econoom en staatsman, deze jeugdige
strijder voor de ontwikkeling van Tropisch Afrika.
Laat ik nu - voor zover dat wegens het gebrek aan betrouwbare statistische gegevens
mogelijk is - ingaan op de omvang en de rol van het bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden in het algemeen en op de stormachtige groei van de buitenlandse
produktie, een aspect waaraan nog steeds door economen niet voldoende aandacht
wordt besteed.
Ieder die zich bezighoudt met de vraag wat de behoeften zijn van de
ontwikkelingslanden, komt terstond voor andere vragen te staan: wie kan in deze
behoeften voorzien en in hoeverre kan en moet aan deze behoeften worden voldaan?
Hij zal dan bemerken dat er minstens 4 partijen betrokken zijn bij deze problematiek:
de ontwikkelingslanden; de donor-landen; de verschillende instituten, zoals b.v. die
van de Verenigde Naties of van regionale banken zoals de African Development
Bank, die zich met hulpverlening bezighouden; en het buitenlands bedrijfsleven.
Alle vier hebben verschillende motieven en doeleinden en zijn gebonden aan dikwijls
strijdige politieke, juridische of economische constructies. Beknopt kunnen deze
vraagstukken als volgt worden samengevat:
Ontwikkelingslanden hebben behoefte aan buitenlands kapitaal, aan een hogere
standaard van scholing en opvoeding, aan experts in nieuwe technische methoden,
aan zakenkennis en aan ervaren leiders van bedrijven. Zij moeten vrijwel allen hun
export opvoeren. Economische groei wordt goeddeels bepaald door nieuwe
investeringen, die zij, als totaal genomen, in de laatste jaren voor ± ¾ zelf konden
financieren. Zij zoeken naar de goedkoopste en snelste weg om hun economische
ontwikkeling en efficien-
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cy op te voeren. Zij moeten daarnaast het voedselprobleem en de bevolkingsexplosie
oplossen. Bij de vervulling van al deze verlangens en taken wensen zij hun eigen
identiteit en hun onafhankelijkheid onder geen beding prijs te geven.
De regeringen van donor-landen daarentegen moeten in de huidige omstandigheden
nauwkeurig alle buitenlandse investeringen (zowel die waarvoor de overheid als die
waarvoor het bedrijfsleven de middelen verstrekt) bewaken in het licht van hun eigen
betalingsbalans en arbeidsmarkt.
De internationale instituten die hulp of technische bijstand verstrekken en trachten
export en industriële ontwikkeling te bevorderen, regionaal of wereldwijd, moeten
niet alleen letten op het volume maar meer nog op de kwaliteit van hun ‘projects’.
Beide moeten het meest geschikt zijn voor het betreffende land en moeten te zelfder
tijd hen die voor deze hulp de fondsen ter beschikking stelden, overtuigen dat hun
geld goed is besteed. Elke buitenlandse investeerder tenslotte moet kunnen rekenen
op opbrengst, gezien het risico dat hij aangaat en de omvang van zijn inspanning.
Hij rekent op een adequate zekerheid van zijn investering en moet van zijn kant alle
wettelijke, sociale en menselijke verplichtingen van een goed burger in het gastland
aanvaarden.
De verlangens van deze 4 partijen lopen niet altijd parallel, integendeel, zij zijn
dikwijls tegenstrijdig; vandaar de stelling van Tom Mboya, dat wij moeten zoeken
naar de ‘identity of our common interests’.
Voor een marxist zijn deze ‘common interests’ met het bedrijfsleven onbestaanbaar
en zo zal men in marxistische landen zelden het buitenlandse bedrijfsleven aantreffen,
hoewel een functie zoals b.v. die van de Fiatfabrieken in Rusland niet een unicum
is, terwijl ook het winstmotief, waardoor de leiding van een onderneming gedwongen
wordt efficiency te bereiken, weer een zekere waarde heeft gekregen.
Ik zou thans zeer beknopt willen stilstaan bij de omvang van de behoeften van
ontwikkelingslanden inzake de toestroom van nieuw kapitaal, uitbreiding van hun
handel en export, investeringen in nieuwe produktiemiddelen en technische bijstand.
Dit zou ik dan in verband willen brengen met de bijdrage die het buitenlands
bedrijfsleven aan deze gebieden levert.
Verschillende internationale organisaties, zoals de Wereldbank, UNCTAD, The
U.N. Centre for Developing Planning, de Agency for International Development van
het State Department in Washington, de Development Assistance Committee (de
D.A.C.) van de O.E.C.D., hebben schattingen gemaakt van de kapitaalstroom die
ontwikkelingslanden nodig zouden hebben in de komende jaren. Deze schattingen
zijn gebaseerd op projecties van groeipercentages (b.v. 6%) van een 30 à 40 van de
belangrijkste lan-
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den. Doch daar bijna al deze berekeningen uitgaan van verschillende
veronderstellingen en definities lopen de resultaten uiteen.
Een studie gebaseerd op een verondersteld absorptievermogen zal tot andere
conclusies leiden dan een overzicht over het tekort aan interne besparingen of op de
betalingsbalans. Een verondersteld hoog of laag groeipercentage zal de
kapitaalbehoefte per jaar 6 miljard dollar doen verschillen. Het niet opnemen in één
van de systemen van de 1,5 miljard dollar waarop technische bijstand wordt geschat,
leidt opnieuw tot andere conclusies. Dit is eveneens het geval wanneer men ervan
uitgaat dat de ‘terms of trade’ niet veranderen.
De UNCTAD deed dit voor de conferentie van 1968 in New Delhi, maar de
voorlopige cijfers van GATT over 1968 tonen aan, dat het deficit in de handelsbalans
van de niet-petroleumexporterende landen (die altijd een overschot hebben) was
teruggelopen van 8 tot 7 miljard dollar. De cijfers die ik laat volgen moeten dus met
groot voorbehoud worden behandeld en zijn aan sterke schommelingen onderhevig.
De geschatte kapitaalbehoefte geprojecteerd voor 1973 schommelt in de
verschillende berekeningen gebaseerd op een hoog groeipercentage tussen 15,5 en
22 miljard dollar per jaar. De totale kapitaalstroom in 1968 van de 16
geïndustrialiseerde landen die deel uitmaken van de D.A.C., bedroeg in 1967 11,2
miljard dollar en in 1968 12,8 miljard, waarvan de overheid 54% of ± 6,9 miljard en
het buitenlands bedrijfsleven 5,9 miljard of 46% bijdroeg. De toename in 1968 kwam
voor 1,7 miljard van het bedrijfsleven, de bijdrage van de overheid nam af met 100
miljoen dollar, terwijl uit de Centraal Geleide Economieën een praktisch te
verwaarlozen bedrag van niet meer dan ± 325 miljoen kwam.
Indien de geïndustrialiseerde landen inderdaad, volgens de overeengekomen
formule van New Delhi, in staat zouden zijn 1% van hun Bruto Nationaal Produkt
voor ontwikkelingslanden ter beschikking te stellen, dan zou in 1973 beschikbaar
zijn een bedrag ad 19,5 miljard dollar, hetgeen voor een behoefte van 15,5 à 22
miljard geen slecht antwoord zou zijn. Het is echter niet waarschijnlijk dat dit cijfer
zal worden bereikt, daar de Amerikaanse bijdrage, die ongeveer de helft uitmaakt
van het totaal, in 1968 is gezakt tot 0,65% en in de rangorde thans alleen gevolgd
wordt door Denemarken, Canada en Zweden, terwijl Portugal, Zwitserland, Frankrijk,
Duitsland, België en Nederland alle boven de 1% liggen. Van de totale export uit
ontwikkelingslanden ad ± 41 miljard nam in 1967 (ik beschik nog niet over
gedetailleerde cijfers over 1968) het bedrijfsleven van de Westerse landen, waar
praktisch geen Staatshandel bestaat, ± 28,5 miljard af (3,3 miljard ging naar het
Sovjetblok), terwijl de laatste schatting in 1965 van de in ontwikkelingslanden
werkende technische experts

Streven. Jaargang 23

506
aangeeft dat op een totaal cijfer van 260.000 ruim 150.000 afkomstig waren uit het
bedrijfsleven. Wij mogen de omvang van de rol van het bedrijfsleven in de
ontwikkeling derhalve schatten op 46% van de kapitaalstroom, op 70% van de export
en op meer dan de helft van de technische experts. Voor ik overga tot een beoordeling
van deze cijfers zou ik nog kort willen stilstaan bij het verschijnsel van de verrassende
groei in de buitenlandse produktie. Op grond van statistische gegevens van het
Department of Commerce in Washington en de Board of Trade in Engeland mag
worden aangenomen dat eind 1967 voor minstens 100 miljard dollar door het
internationale bedrijfsleven in het buitenland was geïnvesteerd. Hiervan was
waarschijnlijk 30 miljard naar ontwikkelingslanden gegaan. Algemeen stelt men dat
een multiplicator van tweemaal de boekwaarde van de investeringen mag worden
gebruikt om de totale produktie uit deze investeringen te schatten. Dit leidt tot een
buitenlandse produktie in geïndustrialiseerde landen van 2 × 70 miljard ofwel 140
miljard en in ontwikkelingslanden van 2 × 30 miljard of 60 miljard dollar, in totaal
200 miljard. Daartegenover bedroeg de totale export in 1967 uit geïndustrialiseerde
landen ± 140 miljard en uit ontwikkelingslanden 41 miljard. Hieruit blijkt dat thans
de buitenlandse produktie het belangrijkste kanaal voor internationale economische
betrekkingen is geworden. Deze produktie laat de buitenlandse handel achter zich
in omvang en in groei.
M.i. brengt deze ontwikkeling de verplichting met zich mee dat in elk geval de
‘international corporations’, die verantwoordelijk zijn voor het leeuwedeel van deze
produktie, vrij en open moeten zijn in het beschikbaar maken van gegevens over hun
activiteiten, hun financiële verplichtingen, het doel dat zij nastreven en de
economische functie die zij in het bestaan van ieder land vervullen.
Dit wordt algemeen wel aanvaard. Ik zou wat investeringen in de
ontwikkelingslanden betreft deze plicht nog iets nader willen preciseren. Zij zouden
in die landen aan regering en publiek duidelijk kunnen maken welke sociale rol zij
vervullen. Zij zouden daarvoor ten minste gegevens kunnen verschaffen over
onderwerpen als
1. hoeveel belasting zij betalen;
2. wat de omvang is en aard van hun training-programma's voor overdracht van
technische en ‘managerial’ kennis;
3. hoeveel mensen uit het gastland zij in hun staf opnamen en hoeveel deze mensen
verdienden;
4. hoeveel lokale grondstoffen men gebruikte en hoeveel werk zij gaven aan
toeleverende industrieën;
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5. de omvang van de export en de besparingen aan import;
6. hoeveel er werd geïnvesteerd en wat werd getransfereerd als winst.

Het is mijn indruk dat gegevens van deze aard een veel beter beeld van de buitenlandse
produktie zouden geven dan thans wordt aangenomen en het is, zoals ik kortgeleden
in een lezing in Amerika uitdrukte, ‘the social return, the spread effect, the generating
factor of foreign investment that will convince developing countries that we really
do have common interests’. Het feit alleen dat deze suggesties gemaakt moeten
worden, bewijst hoeveel er nog ontbreekt aan onze statistische kennis van de omvang
van de bijdrage, bilateraal of multilateraal, van regeringen, laat staan van die van het
bedrijfsleven in het ontwikkelingsproces. De D.A.C. gegevens geven een trend aan,
maar geen op feiten gebaseerde vaststaande conclusies.
Laat ik, alvorens op economische aspecten in te gaan enkele opmerkingen maken
over het politieke klimaat van Afrika. Afrika is het werelddeel dat aan het eind van
de 19e eeuw nog bijna geheel onder koloniaal bewind leefde. De ‘grote’ machten
hadden elkaar in meedogenloze wedijver bestreden en hadden grenzen getrokken
die geen enkele waarde toekenden aan geografische en economische samenhang of
etnische eenheid. Toen de storm van verandering opstak en de imperiale periode na
de tweede wereldoorlog tot een einde kwam, werd dit koloniale continent opgedeeld
in een mengelmoes van onafhankelijke staten, die evenmin geografische samenhang,
etnische eenheid of stamverband tot grondslag hadden. Vandaar de nieuwe strijd om
macht in vele van deze landen tussen de verschillende stammen en politieke
machthebbers.
Het aantal coups en revoluties is nauwelijks te tellen. Ongetwijfeld bestaat er in
al deze staten een intellectuele elite, maar volgens schrijvers die vroeger vochten
tegen een koloniaal bewind, zoals René Dumont en John Hatch, in hun boek False
Start in Africa (in 1964 verschenen), is deze elite in vele gevallen corrupt, heeft geen
contact met de massa buiten de steden en heeft zij de plaats overgenomen van de
vroegere machthebbers onder het koloniaal regiem.
Misschien is deze fase (dikwijls gekenschetst met de voorbeelden van de gouden
bedden in Ghana of de plannen voor het bouwen van overdekte ijsbanen, die niets
met ontwikkeling maar alleen met spilzucht te maken hebben) aan het afnemen. Dit
neemt niet weg dat de luxe hotels aan de Ivoorkust, Ghana, Nairobi of Dar es Salaam
wel heel ver uitsteken boven de accomodatie die men in deze goede stad Groningen
aantreft. Ongetwijfeld is het toerisme een belangrijke bron van inkomen, doch het
ligt voor
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de hand dat men niet alleen buitenlandse toeristen in deze hotels aantreft. Dat een
figuur als Nyerere in zijn Arusha declaratie zich fel gekeerd heeft tegen wantoestanden
die waren ontstaan en daarom soberheid van de autoriteiten heeft geëist, was volkomen
terecht. Niet verantwoord was echter dat, toen ik hem op 7 februari 1967 vroeg in
de ochtend bezocht en wij spraken over de nationalistische strekking die ook in zijn
Arusha verklaring tot uiting was gekomen, hij op mijn vraag of een nationalisatie
van buitenlandse bedrijven voor de deur stond, antwoordde, dat Tanzania op den
duur, zeg over 30 jaar, een meerderheidsbelang in buitenlandse bedrijven wilde
bezitten. Het zou volgens Nyerere zo'n vaart niet lopen, doch vier uren later werd
een reeks van bedrijven door de gewapende macht bezet om genationaliseerd te
worden.
Ik heb dit soort acties, waarvan vele voorbeelden zijn te geven, als die in Peru,
Chili, Tanzania, India, of Zambia altijd zo begrepen, dat verschillende motieven
samenlopen en dan tot een explosie leiden.
Ongetwijfeld nemen overal ter wereld nationalistische emoties toe, voorts leiden
over-reacties tegen de superieure kennis en ervaring, de grotere financiële macht van
het buitenlands bedrijfsleven tot een vijandige houding. In vele gevallen zijn politici
eenvoudig gedwongen spectaculaire maatregelen te nemen om hun macht te behouden
of om de aandacht af te leiden van eigen economische tekortkomingen.
Daarnaast is de groeiende bureaucratie er dikwijls op uit steeds meer macht en
controle in handen te krijgen, terwijl overdreven schattingen worden gemaakt van
de invloed van winsttransfers op chronische betalingsbalans-problemen.
Wanneer ik naar Tropisch Afrika kijk is het waarschijnlijk dat, zolang in Ethyopië
een Haile Selassi, in Kenya een Kenyatta, in Tanzania een Nyerere, in Liberia een
Tubman of in de Ivoorkust een Houphouet-Boigny, om enkele van de meest
prominente figuren te noemen, aan het bewind blijven, er een redelijk bewind, orde
en rust zal bestaan. Maar indien b.v. een Kenyatta (die oud is) komt te vallen, zal er
dan een strijd ontstaan in Kenya tussen de Kikuyo, de Luo en de Abaluhya stammen,
zoals dat thans het geval is met alle daarmee gepaard gaande wreedheid en
economische vernieling tussen de Yorubas, Ibos en Haussas in Nigeria?
Hoe dit alles zij, zeker is dat deze voorbeelden van legale instabiliteit het
bedrijfsleven van nieuwe investeringen afschrikken. Aan de andere kant zal het
bedrijfsleven begrip moeten tonen voor de invloed van deze motieven en bereid
moeten zijn tijdig tot onderhandelingen te komen om explosies te voorkomen.
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Colijn en de Nederlandse politiek
Puchingers epos
P. Kasteel
In 1969 was het een eeuw geleden dat Hendrikus Colijn uit gereformeerde
boerenouders in de Haarlemmermeer werd geboren en dus verscheen het proefschrift
tijdig waarmee George Puchinger, wel bekend als een van Nederlands vermaarde
interviewers, aan de Vrije Universiteit de doctorsgraad in de letteren verwierf1. Het
is een bijzonder proefschrift, maar het wil dan ook het hele politieke leven van een
bijzonder man uit de bronnen beschrijven.
‘Ik heb’, aldus de kundige auteur, ‘in de noten de voornaamste bronnen
weergegeven, die voor een werkelijk verstaan zo belangrijk zijn, vooral waar het
hier geldt merendeels persoonlijke correspondentie, meestal nooit gepubliceerde
bronnen. Maar ik heb tevens het verloop der kabinetsformaties en crises in
verhaalvorm zo nauwkeurig mogelijk kort weergegeven, omdat daardoor het gebeuren
veel beter bekend wordt dan wanneer men enkel bronnen publiceert.... In dit eerste
deel komen aan de orde de reconstructie van 1921 en de vlootwetcrisis. In het tweede
deel hoop ik de formatie van 1925, de Vaticaancrisis en de formatie van 1929 te
behandelen, terwijl voor het derde deel de kabinetsformaties van de dertiger jaren
op het programma staan’.
Men kan hier dus werkelijk wel van een epos spreken met Colijn als de held, maar
er moet onmiddellijk worden bijgevoegd dat Dr. Puchinger zich geen dichterlijke
vrijheden veroorlooft. Zijn materiaal is zo omvangrijk en zo objectief weergegeven,
dat de lezer zich een eigen oordeel vormen kan, óók over het verhaal waarmee de
stof sober maar met vaste hand is omlijst. Voor wie Colijn niet meer gekend hebben,
rijst de vraag: was hij een man van zulk een betekenis dat hem een zo kolossaal werk
wordt gewijd. Over Wellington sprekend, heeft maarschalk Montgomery onlangs
opgemerkt, dat een militair geen premier moet worden. Zal blijken dat dit ook geldt
voor Colijn?
Deze bracht het in het Nederlands-Indische leger tot de rang van kapitein, die de
Militaire Willemsorde en de Eresabel voor betoonde dapperheid

1

G. Puchinger, Colijn en het einde van de Coalitie, Kok, Kampen, 1969, 602 pp..
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verwierf en diende daarna eervol in de civiele sector. Abraham Kuyper, met wie de
officier contact had gezocht, trok hem in de politiek. Colijn werd Kamerlid en minister
van Oorlog. In Kuypers oog bezat hij het charisma voor het leiderschap van de
antirevolutionaire partij. En hij is het gaan uitoefenen, met hoeveel verbazing
buitenstaanders dan ook dit leiderschap over de partij van de ‘kleine luyden’ in
handen zagen van de gewezen directeur van de Bataafse Petroleummaatschappij. Zo
kwam de militaire figuur, die een vermogend man was geworden, terug in de politiek.
En zijn optreden op politiek terrein, dat rond 1918 voor goed begon en abrupt vlak
voor de Tweede Wereldoorlog eindigde, biedt het materiaal voor Puchingers grote
werk.
Toen Colijn zich gedurende korte tijd voor de Tweede Wereldoorlog in de politiek
bewoog, kende Nederland in de Kamers een scherp gescheiden rechter- en linkerzijde.
Aan de linkerzijde namen de liberalen een overwegende positie in; de rechterzijde
vond haar ecumenische uitdrukking avant date in de Coalitie, het samengaan bij de
stembus van katholieken en antirevolutionairen, meer of minder gesteund door
christelijk-historischen, de groep die De Savornin Lohman volgde, nadat deze zich
van Kuyper had los gemaakt.
Bij zijn tweede optreden zag Colijn deze toestand geheel veranderd. Het oude
districtenstelsel was vervangen door algemeen en evenredig kiesrecht. Dit had tot
eerste gevolg dat de Coalitie bij de verkiezingen verdween; het tweede gevolg was
dat aan de linkerzijde de sociaal-democratische fractie de heersende werd en aan de
rechterzijde de katholieken verreweg de sterkste groep uitmaakten. Toen in 1918
een nieuw kabinet moest worden gevormd, was de linkerzijde daartoe niet in staat.
Dat de formatie aan Mgr. Nolens, leider van de sterkste fractie, werd opgedragen,
lag voor de hand. Deze was er ook toe bereid, mits hij zelf geen plaats behoefde te
nemen in een ministerie, hetgeen in de Nederlandse politieke geschiedenis geen
novum was. Wel iets nieuws lag in de mogelijkheid dat op Nolens' advies een andere
katholiek met de leiding van het kabinet zou worden belast.
Uit Puchingers boek blijkt duidelijk, hoe zowel Kuyper als De Savornin Lohman
zich tegen een katholiek als kabinetsleider hebben verzet. Colijn, toen nog aan de
Bataafse gebonden, kon geen minister worden en het lag voor de hand dat Nolens
geen reden had deze dan toch als formateur te laten optreden. Na lange strubbelingen,
waarin Colijn zakelijk handelde, werd Charles Ruijs de Beerenbrouck op 9 september
1918 de eerste katholiek die sinds het bestaan van het koninkrijk de leiding van een
kabinet op zich nam. Colijn beidde zijn tijd. Hij achtte die niet gekomen in 1921,
toen Ruijs zijn kabinet reconstrueerde. Hij had de portefeuille van Financiën
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kunnen overnemen van een aftredende partijgenoot. Deze kwam toen in handen van
de christelijk-historische De Geer, die zo niet het paard van Troje dan toch wel de
dark horse bij uitnemendheid zou blijken in de Nederlandse politiek.
De verkiezingen in 1922 betekenden een overwinning voor de rechterzijde; de
katholieken wonnen twee zetels en hun fractie van 32 was veruit de sterkste in de
Kamer, die toen 100 leden telde. Ruijs en zijn mannen bleven zitten. Ook zulk
aanblijven was meer gebeurd na verkiezingen, maar bleek niet de bedoeling van
degenen die, zoals Puchinger het uitdrukt, van mening waren in 1918 ‘een enorme
concessie’ te hebben gedaan, toen zij bewilligd hadden in het optreden van een
katholiek als leider der regering. Het werd duidelijk, dat niet weiniger verlangen
uitging naar het optreden van Colijn, die zich intussen van zijn banden met de Bataafse
bevrijd had. Hoewel Nolens geen zakelijke redenen zag om tot aftreden van het
kabinet te adviseren, bood Ruijs het ontslag van het ministerie aan. Zo scheen de
baan vrij voor Colijn, die echter tot zijn verbazing een dark horse voor zich uit zag
draven in de persoon van De Geer, want deze had als demissionaire minister een
geheime opdracht tot kabinetsformatie aanvaard. Er was geen kwestie van dat de
anti-revolutionairen De Geer medewerking zouden verlenen, ook al niet omdat deze
van zijn regeerprogram het ontwerp-Vlootwet had geschrapt. Het kabinet-Ruijs bleef
aan, wonderlijk genoeg mét De Geer, die zich echter spoedig uit de voeten maakte,
toen het Vlootplan toch aan de orde werd gesteld.
Nu vond Colijn zijn tijd gekomen. Als minister van Financiën zou hij de door hem
nodig geachte bezuinigingen doorvoeren en tegelijk verwerkelijking van het Vlootplan
bevorderen. De gronden die hij aanvoerde, waren zeker niet onzakelijk, maar hij
heeft zelf later erkend dat het samenvoegen van een en ander een psychologische
fout was. De gehele linkerzijde keerde zich tegen het Vlootplan en toen zich daarbij
tien katholieken aansloten, viel het ontwerp en daarmee het kabinet, dat bij monde
van Ruijs zonder medeweten van alle ministers maar zeker op aandringen van Colijn,
zijn leven aan het wetsontwerp had verbonden. De toorn van de anti-revolutionairen
richtte zich tegen de ‘tien’, maar niet minder tegen de christelijkhistorischen, en zij
waren even vast besloten als eensgezind met de eis dat de in hun ogen ontrouwe
bondgenoten het regeerkasteel niet weer zouden bereiken dan na zich
onvoorwaardelijk te hebben gebogen onder het Colijnse juk. De crisis duurde dan
ook van 26 oktober 1923 tot 8 januari 1924. Het kabinet-Ruijs hervatte tenslotte zijn
taak zonder Vlootwet en bleef aan tot begin augustus 1925. Toen zou het uur slaan
voor Colijn als kabinetsformateur, maar was alle liefde tussen anti-revolutionairen
en christelijk-historischen verspeeld. De leidersgedachte in anti-revolutionaire
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kring, de te sterke band tussen Kamerfracties en het nadruk leggen op
regeringsakkoorden waren bezwaren geweest van De Savornin Lohman tegen Kuyper
en de christelijk-historischen bewaarden ze als politiek erfgoed, zoals wel blijken
zal in het vervolg van Puchingers historie.
Zoals dit verhaal voor ons ligt, was Colijn in zijn politieke optreden weinig
gelukkig, maar hij had de omstandigheden ook niet mee. Hij zelf bleek geen echte
Coalitie-man en wat hij wenste, was ook onbereikbaar: voor samenwerking van
‘rechts’ met groepen uit ‘links’ was immers de tijd nog niet gekomen. Met anderen
doorzag ook Colijn niet onmiddellijk de gevolgen van de invoering van de evenredige
vertegenwoordiging. Veel sterker dan vroeger had deze het politieke overwicht gelegd
bij de Tweede-Kamerfracties, hetgeen de klachten over veronachtzaming van
partij-voorzitters als Kuyper en Van Wijnbergen evenzeer verklaart als de verwijten
in christelijk-historische kring tegen het eigenmachtige optreden van Lohman en De
Geer. Wel heel duidelijk blijkt, hoe ook Koningin Wilhelmina dacht, haar
prerogatieven nog te kunnen uitoefenen alsof 1918 geen cesuur had gebracht in de
Nederlandse politiek. Lohman waarschuwde tegen ‘zelfoverschatting van de monarch’,
tegen ‘laffe buigzaamheid en pluimstrijkerij’. ‘Ik weet natuurlijk’, schreef hij aan
Colijn, ‘welke moeilijkheden het parlementair stelsel met zich brengt, maar het is
er, en ik weet geen beter’ (p. 490 en 571).
Het lijkt een bijzondere verdienste van Dr. Puchinger, dat hij zich niet haast met
het geven van een eigen mening noch aan de lezers een snel oordeel suggereert.
Voorzover deze lezers Colijn niet hebben gekend, zal bij het sluiten van dit
monumentale boek de vraag bij hen opkomen, hoe deze zo lang een politieke rol kon
blijven spelen; wie Colijn wel hebben gekend en jaren lang konden volgen, zullen
met al het nieuwe materiaal voor ogen waarschijnlijk hun eindoordeel opschorten.
Beide categorieën zullen uitzien naar het vervolg van dit boeiende verhaal, dat een
formidabele bijdrage betekent tot de kennis van de Nederlandse politiek in de eerste
helft van deze eeuw.
Maar uit de politieke verhoudingen, gelijk zij hier beschreven zijn, springen wel
een positief en negatief gegeven te voorschijn. Het positieve gegeven bestaat in de
door ieder erkende ‘rechterzijde’ als een politiek axioma, dat een Lohman zelfs
aanduidt als ‘natuurlijk’.
Het negatieve gegeven is, dat wel van rechtse, soms van christelijke, nooit van
‘confessionele’ partijen wordt gesproken. Dit is te meer opvallend, waar nu zo
herhaaldelijk van ‘confessionele’ partijen wordt gewaagd. De leiders van de rechtse
partijen blijken zich nooit op ‘confessioneel’ standpunt te hebben geplaatst en, leest
men Puchingers boek aandachtig, dan dragen de strubbelingen tussen die partijen
ook nimmer een ‘confessioneel’

Streven. Jaargang 23

513
karakter. Katholieken opponeren tegen pretenties als het bestaan van een ‘protestantse
natie’, voorzover daar politieke gevolgen aan worden verbonden, maar hun verzet
geschiedt op staatsrechtelijke, niet op ‘confessionele’ gronden. Christelijk-historischen
blijken soortgelijke bezwaren te hebben tegen antirevolutionairen, die op hun beurt
weer grieven uiten tegen de politieke gedragslijn van christelijk-historischen. En
deze beide groepen ontwikkelen tegen de grote rechtse bondgenote geen
‘confessionele’ maar al evenzeer staatsrechtelijke of staatkundige gravamina, die
vooral neer komen op naar haar oordeel te grote machtsaanspraken, o.a. bij het
bezetten van gewichtige betrekkingen.
Geen strijd over de ‘Formulieren van Enigheid’ of conciliaire uitspraken blijken
voorwerp van dispuut, maar zoals in de politiek te verwachten is, worsteling om
macht. Politiek is gekristalliseerde passie. Het zijn politieke passies, die leven geven
aan Puchingers epos en het is aan de lezer te bepalen, wie bij het uitvieren van de
onvermijdelijke politieke hartstochten in 's lands belang de meeste matiging hebben
betracht.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Europese Economische Gemeenschap
Het is bekend, dat ex-president de Gaulle de EEG elk supra-nationaal karakter wenste
te ontzeggen en de gemeenschappelijke markt slechts onderworpen wenste te zien
aan de diverse regeringen, waaronder de Franse dan de boventoon moest voeren.
Daar hij het niet waarschijnlijk achtte dat Engeland zich met een dergelijke
ondergeschikte rol tevreden zou stellen, weigerde hij zelfs onderhandelingen over
toetreding van Engeland te voeren en boycotte hij alle bijeenkomsten van de Zes,
daarmee elke besluitvorming onmogelijk makend. Deze houding van Frankrijk werd
door de vijf anderen wel openlijk becritiseerd maar voor enkelen van hen was het
optreden van Parijs niet onaangenaam, omdat zij nu zelf hun angst voor een
ontwikkeling in de EEG die niet met hun eigen nationale belangen strookte, konden
verbergen achter de starheid van de Gaulle. Zo is er tot op heden nog geen
gemeenschappelijke muntpolitiek en is van de pogingen om de belastingen in de
diverse aangesloten landen enigszins vergelijkbaar te maken nog weinig terecht
gekomen. Ook voor het grootste probleem - de landbouw - was nog geen oplossing
gevonden; pogingen om te komen tot een markt met praktisch gelijke prijzen voor
de meeste produkten, waartoe anderhalf jaar geleden besloten was, gingen de mist
in door de Franse devaluatie en de Duitse revaluatie; talrijke marginale bedrijven,
vooral in Frankrijk, werden door subsidies kunstmatig op de been gehouden met als
gevolg een grotere in plaats van een kleinere produktie. De Duitse Bondsrepubliek
droeg een belangrijk deel (meer dan een kwart) van de daarmee verbonden kosten
en pleitte voor betere regelingen, maar het was alleszins begrijpelijk, dat Parijs - of
dat nu de Gaulle was of Pompidou is - weinig er voor voelde zijn toch al ernstige
moeilijkheden nog te vermeerderen met de ontevredenheid van zijn boeren.
Ook begrijpelijk van nationaal standpunt bezien is het, dat Pompidou probeert zijn
zin te krijgen op landbouwgebied in ruil voor tegemoetkoming inzake de toetreding
van Engeland tot de EEG. De Duitse bondskanselier, Brandt, zette zich de laatste
tijd sterk hiervoor in en voerde een eigenaardig argument aan voor zijn verlangen:
de Duitse economische macht is de laatste jaren zo sterk gegroeid, dat bij de Duitsers
wel eens de neiging zou kunnen opkomen om deze te gaan vertalen in politieke
macht; wetend dat dit bij zijn partners en elders - Moskou en de Warschaupactlanden
- niet goed zou vallen, vraagt
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hij als het ware om te worden afgeremd; als Engeland wordt toegelaten kan er weer
gesproken worden van een redelijk tegenwicht tegen Duitse overheersing!
Zolang de Gaulle aan de macht was kon er weinig voortgang in de Europese
eenheid zijn, maar na zijn aftreden verwachtte men van Pompidou toch wel grotere
inschikkelijkheid. Inderdaad suggereerde hij in juli op zijn eerste persconferentie
een topconferentie der Zes om de problemen te bespreken en kort daarop stelde zijn
minister van buitenlandse zaken, Schumann, voor deze in Den Haag te doen houden.
Het duurde nog wel enige tijd voor dat het zover was. Speciaal van Nederlandse zijde
waren er nog al wat bezwaren, vooral tegen het feit dat de voorzitter van de Commissie
van de Europese gemeenschappen, Rey, deze topconferentie niet zou mogen bijwonen,
tengevolge waarvan er volgens de Nederlandse opvatting alleen algemene politieke
onderwerpen zouden ter sprake komen en er wat betreft de toelating van Engeland
weinig positiefs zou kunnen gedaan worden; ook drong Den Haag er op aan, dat deze
topconferentie spoedig moest worden gevolgd door een bijeenkomst waarop ook
Engeland aanwezig zou zijn. Na enig heen en weer gepraat kwam men tot
overeenstemming, maar Frankrijk bleef zich verzetten tegen de vaststelling van een
datum voor een conferentie tussen de Zes en de vier kandidaatleden: Engeland,
Ierland, Denemarken en Noorwegen. Ook bleek, dat het Franse standpunt, dat de
Europese Gemeenschap eerst haar eigen interne problemen volledig opgelost moest
hebben voor er sprake kon zijn van onderhandelingen over toetreding van nieuwe
leden, onveranderd was gebleven.
De conferentie werd tenslotte op 1 en 2 december in Den Haag gehouden en men
was algemeen overtuigd dat Europa weer een kritieke fase doormaakte, waarin weer
alles afhing van de houding van Frankrijk. Pompidou bleek prioriteit te blijven geven
aan de interne voltooiing en speciaal aan de kwestie van de landbouwfinanciering
en bleef vaag t.a.v. Engeland, terwijl Brandt het te verwachten pleidooi voor
Engelands toetreding hield en weinig goede woorden overhad voor de huidige
financiering van het landbouwbeleid. De besprekingen verliepen niet vlot maar de
eindindruk was toch wel, dat Frankrijk akkoord ging besprekingen met Engeland en
anderen te openen en dat dit zonder een juiste datum te noemen toch in de eerste
helft van '70 zou moeten gebeuren.
En hiermee is de kwestie van Engelands toetreden gedeeltelijk verlegd. Nu
Frankrijk zijn verzet lijkt te hebben opgegeven, is het de vraag of Engeland nog wil.
Ongetwijfeld is Brandts bovenvermelde redenering flatteus voor Engeland; de
Engelse handelsbalans is verbeterd en de positie van het pond is sterker geworden,
zodat inderdaad Engeland een tegenwicht kan vormen. Maar daar staat tegenover,
dat naarmate de Engelse positie verbeterd is, de bereidheid van Engeland om toe te
treden is afgenomen. Engeland heeft Europa nodig maar het omgekeerde is ook het
geval en de tijd dat Engeland tot elke prijs bij de EEG wilde is voorbij; Londen is
bang voor een geweldige prijsstijging als gevolg van de toetreding en dit is voor een
labour-regering in moeilijkheden -
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tussentijdse parlementaire verkiezingen vallen nog al eens ten nadele van Wilsons
partij uit - slecht aan de kiezers te verkopen. Ook voelt Engeland weinig voor de
oorspronkelijk bedoelde politieke eenheid in de EEG, maar door de veranderde
politieke verhoudingen in Europa is het streven hiernaar al op de lange baan
geschoven, zodat dit punt van minder directe betekenis is geworden. Een economische
samenwerking met Europa biedt echter ook grote voordelen, mits er een ruimer
standpunt wordt ingenomen dan vroeger en men niet alleen rekening houdt met het
Franse belang. Europa met zijn 240 miljoen mensen zou een belangrijke rol kunnen
spelen tegenover Rusland en de Verenigde Staten en zou dan ook weer een sterke
politieke plaats kunnen innemen, hetgeen ook voor Engeland uiterst belangrijk is.
Het is nu maar de vraag of een Engelse regering in staat is het parlement ervan te
overtuigen dat het nuttig kan zijn om enige jaren de nadelen van samenwerking te
dragen om later de veel grotere voordelen in de wacht te slepen.

NATO en Warchaupact
Begin december werd in Brussel de najaarsconferentie gehouden van de NATO,
terwijl bijna gelijktijdig in Moskou de landen van het Warschaupact bijeenkwamen.
Beide conferenties behandelen voornamelijk de mogelijkheden om te komen tot
verdere verbetering van de betrekkingen tussen Oost en West, nu Bonn het
non-proliferatieverdrag heeft ondertekend en bovendien de Helsinki-besprekingen
van SALT tenslotte hebben geleid tot een overeenkomst om over te gaan tot
definitieve onderhandelingen in Wenen.
In Brussel was het voornaamste agendapunt de oproep van de Warschaupactlanden
dd 31 oktober om een Europese veiligheidsconferentie te houden in het eerste halfjaar
van '70; zij verklaarden er geen bezwaar tegen te hebben, dat de Verenigde Staten
en Canada er als toehoorders aanwezig zouden zijn, maar de eigenlijke bedoeling
van Moskou was toch wel via het garanderen van de status quo in Europa de Europese
NATO-leden er van te overtuigen, dat de aanwezigheid van de Verenigde Staten in
Europa niet meer noodzakelijk was en Europa zo te isoleren. Het was te verwachten
dat Washington zich over deze ontwikkeling zorgen maakte en dat men zich afvroeg
of de Sovjet-intenties te vertrouwen waren. De Verenigde Staten-vertegenwoordiger
op de conferentie, minister Rogers, suggereerde daarom, als bewijs van oprechtheid,
van Moskou een verbetering te eisen van de verbindingen met West-Berlijn en te
praten over wederzijdse troepenbeperkingen in Europa. Tenslotte overheerste toch
de overtuiging, dat het goed zou zijn op het voorstel in te gaan, maar dat de conferentie
deugdelijk moest worden voorbereid en redelijke kans op succes moest bieden; verder
moesten de Verenigde Staten en Canada van begin af aan als volwaardige leden
deelnemen en had men geen bezwaar tegen de deelname van de DDR, mits dit niet
als een officiële erkenning werd beschouwd. De Europese landen werden tot dit
besluit ook gebracht door de hoop op verbetering van de betrekkingen met het Oosten
tengevolge van de nieuwe richting in de buitenlandse politiek van Bonn, waar men
probeert de handels-
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en politieke betrekkingen met de diverse landen van het Oostblok te verbeteren.
Brandt, die van begin af aan een veel betere pers in Rusland heeft gehad dan zijn
voorganger Kiesinger, probeert door bi-laterale contacten dit doel te bereiken; ter
voorbereiding hiervan ondertekende hij niet alleen bovengenoemd
non-proliferatieverdrag maar heeft hij ook laten blijken bereid te zijn de grenzen van
het Duitsland van 1938 - München - als onjuist te beschouwen; tevens heeft hij laten
doorschemeren minder afwijzend te staan tegenover de erkenning van de Oder-Neisse
grens, waardoor hij de mogelijkheden tot contact met Tsjecho-Slowakije en Polen
vergrootte. Hij neemt zodoende de angst voor een revanchistisch Duitsland weg, die
een belangrijk bindmiddel vormt voor de landen van het Warschaupact.
Dit alles is minder prettig voor de DDR en Ulbricht heeft dan ook zijn uiterste
best gedaan om deze ontwikkeling tegen te gaan; hij ging eerder naar Moskou om
te proberen Russische steun te krijgen voor zijn eis dat de Warschaulanden
gezamenlijk zouden moeten onderhandelen met Bonn en daarbij uit moesten gaan
van de volkenrechtelijke erkenning van de DDR. Veel succes heeft hij blijkbaar niet
gehad; zijn partners hechten meer waarde aan de verbetering van de handelscontacten
met het welvarende West-Duitsland dan aan de politieke belangen van Oost-Berlijn,
dat nu bovendien nog moet vrezen een belangrijk afzetgebied in Oost-Europa te
verliezen uitgerekend aan het Westelijk deel van Duitsland. Het slotcommuniqué
van Moskou bleef vaag maar gaf toch te verstaan, dat er geen bezwaren waren tegen
bi-laterale besprekingen der leden met Bonn. Contacten tussen Moskou en Bonn zijn
reeds gelegd.

Griekenland
De militaire junta, die in april '67 de macht in Griekenland in handen nam, is herhaalde
malen beschuldigd van schending van de rechten van de mens en van democratische
vrijheden, b.v. de persvrijheid. Ook na de mislukte coup van Koning Constantijn in
december van dat jaar, toen kolonel Papadopoulos als sterke man op de voorgrond
trad, kwam hierin geen verandering en bleven de klachten bij de Raad van Europa
binnen komen. Hoopte men aanvankelijk op geleidelijk herstel van de parlementaire
democratie, bij herhaalde onderzoekingen bleek daar weinig van terecht te komen
en even herhaaldelijk werd er in uitgebrachte rapporten op aangedrongen om, indien
de Griekse regering niet binnen een bepaalde termijn tot herinvoering van een
democratisch stelsel zou overgaan, Griekenland als lid van de Raad van Europa te
schorsen. Deze suggestie werd door de Raadgevende Vergadering overgenomen en
voorgelegd aan het comité van ministers.
Pogingen om langs verschillende wegen druk op de Griekse regering uit te oefenen
hadden geen succes en werden van Griekse zijde beantwoord met dreigementen van
een economische boycot tegen landen die zich voor schorsing zouden uitspreken.
Blijkbaar rekende Papadopoulos er op, dat de Verenigde Staten wel ten zijnen gunste
zouden interveniëren, daar Griekenland in NATO-verband niet te missen zou zijn.
Inderdaad verklaarde Washington zich
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bereid de wapenleveranties aan Athene weer te hervatten, maar dit kon niet voorkomen
dat in het op 12 december bijeengekomen ministerscomité van de Raad van Europa
een zo grote meerderheid voor schorsing van Griekenland bleek te zijn, dat de vraag
of hiervoor een eenvoudige of een twee-derde meerderheid nodig was zelfs niet
gesteld hoefde te worden. Toen bleek dat 12 van de 18 landen voor schorsing waren,
hield de Griekse regering de eer aan zich en trok zich uit de Raad terug. Officieel
blijft het nog tot eind '70 lid, maar aangenomen wordt dat het met onmiddellijke
ingang geen deel meer zal nemen aan de activiteiten. Zou de Griekse regering dit
wel doen, dan zou alsnog een schorsingsbesluit kunnen genomen worden, dat
uitsluiting terstond tengevolge zou hebben. Men hoopt dat het isolement waarin de
junta nu is terecht gekomen, de herinvoering van een parlementaire democratie zal
bespoedigen, zodat Athene weer kan worden toegelaten. Daarnaast acht men de
veroordeling van Griekenland ook van belang, omdat de Raad nu een bewijs geleverd
heeft, dat er ernst wordt gemaakt met de verdediging van de democratische vrijheid.
11-1-1970
J. Oomes
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Forum
De zelfgenoegzamen
Zelfs degenen die menen dat er geen redelijke argumenten aan te voeren zijn tegen
de erkenning van de DDR stoten bij herhaling hun neus tegen de bizarre Oostduitse
propaganda. Het is eigenlijk nauwelijks voorstelbaar, dat een land dat het onder
moeilijke omstandigheden tot de achtste plaats gebracht heeft op de wereldranglijst
van industrienaties zijn hart verpand schijnt te hebben aan de meest primitieve
‘heiligenverering’. De sociale psychologie zal deze merkwaardige byzantinistische
trek wellicht terugvoeren tot de Pruisische traditie; misschien zijn er ook
Sovjetcommunistische oorzaken aan te wijzen (en men weet dat de Sovjetvariant
van het marxisme zeer sterke byzantijnse en dùs byzantinistische trekken vertoont),
doch welke verklaring men ook voor dit verschijnsel aanvoert, het wordt er niet
minder hinderlijk door.
In een recente uitgave van de overigens lang niet onverdienstelijke Oostduitse
uitgeverij Neues Leben wordt nog eens ten overvloede bewezen tot welke
onsmakelijke en wanstaltige proporties de moderne ‘heiligenverering’ in de DDR
kan uitgroeien. Het boek heet Die erste Stunde1 en is ‘allen Aktivisten der ersten
Stunde gewidmet’. Tot die ‘Aktivisten’ behoren dan niet alleen mensen als Ulbricht,
Dieckmann, Grotewohl, Hennecke (de Oostduitse Stachanov), Honecker en Pieck,
maar ook de bij toeval in de DDR verzeild geraakte dichter-schrijvers als Johannes
Becher en Erich Weinert. In hoeverre deze laatsten bijvoorbeeld van harte de invasie
in Tsjechoslowakije zouden hebben toegejuicht is een probleem waaraan de biografen
uit de aard der zaak maar al te graag voorbij gaan.
Op zich genomen is het natuurlijk geen onzinnige idee om een boek te wijden aan
degenen die een nieuwe staat hebben helpen mee-creëren. Maar het moeten dan wel
mannen van formaat zijn, de schrijvers moeten hun vak verstaan en er moet ruimte
zijn voor een kritische beandering. Het boek van Vonhoff over prof. Oud bijvoorbeeld
voldoet tenminste nog aan twee van deze drie eisen: Oud was een werkelijk groot
man en Vonhoff benadert hem tenminste objectief en kritisch.
In het boek Die erste Stunde wordt echter aan geen van deze voorwaarden voldaan.
Van de 35 auteurs die een bijdrage hebben geleverd blijken alleen Becher, Anna
Seghers en Bruno Apitz over een vaardige schrijvershand te beschikken, doch ook
deze drie hebben zich nog zodanig in het keurslijf van het moderne Oostduitse
‘heiligenleven’ opgesloten gevoeld, dat hun pen schijnt opgedroogd. De overige
auteurs zijn zozeer beneden de maat, dat zij hun taalarmoede trachten te verbergen
achter het veelvuldige gebruik van cliché's, de beruchte primitief-communistische
epitheta.
De kroon wordt wel gespannen door een artikel over CDU-leider Otto Nuschke,
van de hand van de in dialoog-kringen om zijn letterlijke en figuurlijke dikhuidigheid
beruchte Günther Wirth. Afgezien van het feit dat Nuschke een van de minst slimme
poli-

1

Die Erste Stunde, Verlag Neues Leben, Berlin, 1969.
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tici uit het na-oorlogse Duitsland is geweest (hij leverde de Oostduitse CDU met een
verbijsterende naïveteit zonder slag of stoot aan Ulbricht uit en meende inderdaad
dat dit zijn christenplicht was), klinkt het toch wel bijzonder dwaas wanneer een
artikel over deze even brave als politiek blinde kleinburger als volgt eindigt: ‘Wir
neigen uns in Ehrfurcht vor Otto Nuschke, der den geraden Weg eines selbstlosen
Patrioten gegangen ist. Wer aber diesen Weg geht, wird von der Geschichte zu des
Volkes besten Söhnen gerechnet’.
Het meest schrijnende bij dit alles is nog, dat de bijdragen van de ‘auteurs’ die tot
de Ost-CDU behoren (genoemde Wirth en de in de dialoogkringen lang niet
onsympathiek beoordeelde Otto Hartmut Fuchs) tot de kruiperigsten van het hele
boek behoren, en dat wil wat zeggen voor een DDR-boek over erkende volkshelden.
Dankzij tal van gelukkige contacten met mensen uit de DDR kan men in het Westen
weten, dat velen van hen vaak anders schrijven dan zij denken. Dat geldt bijvoorbeeld
zeker voor Fuchs; het geldt ook voor tal van overtuigde marxisten. Het is alleen
tragisch, dat men daarginds niet schijnt te begrijpen, dat dit soort ‘literatuur’ in het
buitenland bijzonder veel kwaad bloed zet, niet alleen omdat het zo onwaar aandoet
of bijzonder slecht geschreven is, maar vooral omdat het druipt van een
ongerechtvaardigde zelfgenoegzaamheid ten opzichte van humane beginselen, terwijl
in de praktijk van alledag juist de humaniteit in de DDR zoveel schade lijdt. Dit soort
blindheid voor de realiteit maakt het de tegenstanders van de DDR zo bijzonder
gemakkelijk om telkens weer te herhalen: ‘Zie je wel’. En de vrienden (of op zijn
minst sympathisanten) van Oost-Duitsland wordt op deze manier reeds bij voorbaat
de mond gesnoerd door degenen die zij willen verdedigen. En het meest trieste is
wel, dat de ‘boosdoeners’ dit niet eens inzien. Er is nog maar één hoop: dat erkenning
van de DDR hen zal bevrijden van dit in zelfgenoegzaamheid ingekapselde
minderwaardigheidscomplex.
J.P. Schuyf

Wie gebruikt welke drugs?
Onder de verzamelnaam ‘drugs’, in het Nederlands meestal vertaald als ‘verdovende
middelen’, valt een uiteenlopend assortiment chemicaliën, die ook verschillende
soorten uitwerking hebben op de gebruikers. Maar zijn de gebruikers zich deze
verschillen in uitwerking bewust? Of laten zij zich bij deze keuze van hun eigen
‘drugs’ leiden door het toeval? Door de gelegenheid die zij krijgen om zich van welke
drug dan ook meester te maken?
Professor Robert L. Sharoff van het New York Medical College, die zich de laatste
tien jaren heeft gespecialiseerd in de behandeling van verslaafden aan verdovende
middelen, meent volgens de Observer uit ervaring te mogen zeggen, dat de keuze
van bepaalde drugs welbewust geschiedt. Hij onderscheidt drie psychologische typen
van gebruikers en elk van deze typen grijpt doelbewust naar de bij zijn type passende
middelen. Hij onderscheidt:
1. de gebruikers van alcohol, barbituraten en zwakke ‘tranquilizers’. In de regel
zijn dit lieden die moeite hebben met het bedwingen van hun agressieve of hun
seksuele drang. In het normale leven kunnen zij rustige mensen zijn, maar onder de
invloed van deze middelen vieren zij hun agressiviteit bot.
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2. de gebruikers van opiaten, morfine en sterke ‘tranquilizers’. Dit zijn meestal
geen agressieve, meer passieve en teruggetrokken mensen, die zodra zij met
tegenslagen te maken krijgen aan minderwaardigheidsgevoelens gaan lijden, zich
overgeven aan wanhoop. Door het gebruik van de genoemde drugs proberen zij aan
die gevoelens te ontsnappen en hun zelfrespect terug te winnen. Zij vertonen sterk
de neiging om al hun problemen toe te schrijven aan de fouten van de samenleving
en het voor te stellen alsof de samenleving hen tot het gebruik van drugs min of meer
heeft gedwongen. Daarin vinden zij dan een gemakkelijk excuus om de strijd om het
bestaan, de levenswedloop met anderen uit de weg te gaan.
3. de gebruikers van hallucinogene drugs zoals mescaline, marihuana en
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L.S.D.. Dit zijn vrijwel altijd mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben, maar
nu eenmaal de ogen niet kunnen sluiten voor het feit dat zij allesbehalve een succes
zijn. De hallucinogene drugs stellen hen in staat de waarneembare werkelijkheid om
zich heen te vergeten en helemaal op te gaan in hun gevoel van superioriteit over
anderen. Dit zijn mensen die er behagen in scheppen te getuigen van hun afkeer tegen
iedere intellectuele prestatie omdat, naar zij zeggen, intellect alleen maar leidt tot
schijnheiligheid, vernieling en bedrog. De mensen die menen dat alles op het gevoel
aankomt. De hallucinogene drugs stellen hen in staat te geloven dat zij dieper voelen
dan anderen en vooral een dieper inzicht hebben in zichzelf.
Ook in de drugs dus: à la carte.
H.H.

Drugs in Amerika
Een op de drie van alle processen die in Amerika worden gevoerd tegen handelaren
van verdovende middelen van allerlei soort, speelt zich af in Californië. Niet zozeer
omdat daar de meeste gebruikers van dit soort ‘drugs’ zitten, maar omdat verreweg
de meeste van deze middelen over de grens tussen Mexico en Californië Amerika
worden binnengesmokkeld.
De Amerikaanse douane kan deze smokkel niet meer baas.
Zolang het nog alleen om marihuana ging, die altijd nog in betrekkelijk moeilijk
te verstoppen, vrij grote pakken moest worden getransporteerd, liepen er nogal wat
smokkelaars tegen de lamp, maar sedert enige tijd komen er uit Mexico pillen die
hetzelfde effect hebben als marihuana en aanverwanten. Die pillen zijn veel
gemakkelijker te verbergen, zelfs in grote hoeveelheden. De douane blijft er wel
attent op - in één jaar tijds heeft zij er zes ton, 17 miljoen pillen, van in beslag
genomen - maar het is vechten tegen de bierkaai. De grens tussen Californië en
Mexico is 2500 mijl lang. Het is ten enen male onmogelijk om al de sluipwegen over
deze grens te bewaken en op de grote wegen is het verkeer zo druk, dat het
onbegonnen werk is alle auto's grondig te inspecteren. Bij toeval wordt er wel eens
een gesnapt - één jongeman bijvoorbeeld, die in een speciaal compartiment van zijn
wagen niet minder dan 90.000 pillen per rit Amerika binnensmokkelde. Maar
verreweg de meeste smokkelaars blijven ongemoeid - en verdienen geld als water.
Californië bespeurt de gevolgen aan den lijve. In 1966 moesten 50 moorden aan
het gebruik van deze middelen worden toegeschreven in San Francisco alleen; in
1969 verwachtte men een verdubbeling van dit aantal.
Het Congres van Californië is nu met een onderzoek bezig en daarbij is, naar
Charles Foley in de Londense Observer meedeelt, het ontstellende feit aan het licht
gekomen, dat ál deze pillen niet in Mexico worden gefabriceerd maar in Amerika
zelf. De schijnheilige heren van de farmaceutische industrie trekken zich geen bliksem
aan van de ellende die deze pillen aanrichten. Zij produceren ze bij honderden
miljoenen en exporteren ze naar Mexico. In zo grote hoeveelheden dat er voor alle
65 miljoen Mexicanen - mannen, vrouwen en kinderen - 100 pillen per jaar uit deze
import zouden kunnen worden betrokken. Van Mexico uit komen ze terug naar
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Amerika. Soms halen ze Mexico niet eens en gaan zij, begeleid door valse
documenten, rechtstreeks naar de clandestiene tussenhandel in Amerika zelf.
Uit het onderzoek van het Califoraische Congres is duidelijk gebleken, dat het
daarbij niet gaat om clandestiene kleinbedrijfjes, maar om de grote miljardenbedrijven,
die zich niets liever aanmatigen dan een air van respectabiliteit. Nu Californië
maatregelen beraamt en de publieke opinie in heel Amerika in rep en roer is geraakt
over hun schurkenstreken, zetten zij alle zeilen van hun public relations bij om
wetgeving ter controle op de vervaardiging van dit vergif tegen te gaan. Maar intussen
zijn zij al druk bezig dochterondernemingen te vestigen in Mexico zelf. Wat kan het
hun schelen of de Amerikaanse jeugd naar de bliksem gaat!
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Het zijn dit soort bedrijven die het kapitalisme zijn satanstronie opdrukken.
H.H.

De martelaren en de oecumene
In de jaren tussen de Regering van Hendrik VIII en die van Cromwell werden tal
van katholieken, priesters zowel als leken, ter dood gebracht omdat zij trouw bleven
aan de kerk van Rome. De kerk van Rome is hun daar niet overijld dankbaar voor
geweest, want het heeft tot 1874 geduurd eer een proces tot heiligverklaring van deze
martelaren werd aangespannen. Kardinaal Manning diende toen een lijst van niet
minder dan 365 hunner in ter behandeling in Rome. Bij het daarop volgende onderzoek
vielen er meer dan 300 echter al spoedig door de mand van de heiligheid. Een van
hen had bijvoorbeeld de beul een stomp gegeven toen het valluik onder hem wegviel
- ergo: geen heilige! 63 bleven er over, die in 1886 door Paus Leo XIII zalig werden
verklaard. Daar is het tot dusverre bij gebleven; behalve dan voor Thomas More en
Kardinaal Fisher, die in 1935 heilig werden verklaard ondanks het uitblijven van de
vereiste wonderen. In 1961 maakte kardinaal Geoffrey de zaak opnieuw aanhangig,
ditmaal voor een lijst van veertig reeds zaligverklaarden uit alle geledingen van het
Engelse katholicisme. Die Engelse zaligen schijnen echter een hekel te hebben aan
het verrichten van wondertekenen; tot dusverre heeft nog slechts één van de veertig
er met moeite één geproduceerd. Kardinaal Heenan echter, de tegenwoordige primaat
van Engeland, laat zich daardoor niet ontmoedigen en schijnt nu van Paus Paulus de
toezegging te hebben gekregen dat deze veertig binnenkort zullen worden
gecanoniseerd.
Hiertegen nu is de Anglicaanse Aartsbisschop van Canterbury in verzet gekomen.
Hij heeft de aandrang van de Britse katholieken op deze heiligverklaring gebrandmerkt
als een teken dat zij het niet al te hardgrondig menen met de oecumene. Hij heeft
hun houding een provocatie genoemd tegen de Anglicaanse kerk.
Dit nu geeft de Sunday Times aanleiding tot een scherpe terechtwijzing van de
Anglicaanse Aartsbisschop.
Dat er christenen om hun geloof gemarteld zijn, schrijft dit blad, is een historisch
feit. De ware oecumene erkent dit feit; erkent niet alleen de moed van deze christenen
om ondanks de martelingen, hun aangedaan, trouw te blijven, maar erkent óók, dat
men zelf fouten heeft gemaakt door omwille van het geloof anderen te martelen.
Bovendien: waar stierven deze mensen voor? Strikt genomen was het niet de
Anglicaanse kerk, maar de wereldlijke macht in Engeland die van deze mensen
martelaren maakte. Zij werden ter dood gebracht wegens hoogverraad, niet omdat
zij een bepaalde theologie aanhingen. Zij werden met andere woorden het slachtoffer
van een tiranniek soort staatsbemoeienis met geloofszaken.
De Anglicanen kunnen alleen dán aanstoot nemen aan de heiligverklaring van
deze veertig wanneer zij nu nog, na drie eeuwen, van mening zijn dat deze mensen
terecht werden gemarteld en gedood en dus ten onrechte worden geeerd. Maar dat
kán niet. Zij moeten de marteldood van deze veertig evenzeer betreuren als de
katholieken de marteldood moeten betreuren van bijvoorbeeld de slachtoffers der
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Inquisitie. En laten zij dat in hemelsnaam beiden doen, want daarmee geven zij een
voorbeeld aan de huidige wereld, die nog elke dag martelaren maakt.
Over de heiligverklaring zelf kan men denken wat men wil, maar dit gezonde
betoog van een blad als de Sunday Times stemt toch wel tot nadenken.
H.H.

Beeldende kunst in Nederland
Ceramiek
In het jongste mededelingenblad van de vereniging van vrienden van de Nederlandse
ceramiek (f 15,- per jaar, Kalverstraat 92, Amsterdam) wordt voor het eerst sinds
tijden weer eens aandacht besteed aan werk van hedendaag-
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se ceramisten: Sonja Landweer, Marianne Franken, Dick Elffers, Wim Strijbosch en
de vorig jaar overleden Willem Hendrik de Vries. Het Rotterdamse museum
Boymans-Van Beuningen, dat veel doet voor de Nederlandse ceramiek, gaf een
prachtig naslagwerk uit (f 20,-) onder de titel Ceramische Hoogtepunten Nederland,
een rijk geïllustreerde, 224 pagina's tellende catalogus van de tentoonstelling ‘1959
Pottenkijkers 1969’, omvattende de particuliere verzameling van J.W. van Achterbergh
te Amsterdam.
Tot en met 1 maart is in Boymans een tentoonstelling te zien ter herdenking van
mejuffrouw Toos van 't Hoff, die met feilloze smaak een groot aantal kunstenaars
heeft ontdekt en ‘gebracht’. Er is ook een boekje over haar verschenen.

Het leren van de kunst
De berichtgeving in de dagbladpers over kunst is doorgaans nogal oppervlakkig en
beperkt zich veelal tot het verslaan van rellen en het fragmentarisch bespreken van
een aantal tentoonstellingen of voorstellingen. Het onlangs door Wim Crouwel (Total
Design) in een nieuw, nogal saai, jasje gestoken Algemeen Handelsblad heeft een
lofwaardige poging gedaan wat dieper te graven en kwam met een serie artikelen
over ‘het leren van de kunst’. In de loop van enkele weken verschenen bijdragen van
Rudy Kousbrouk (Glamour), Hans Redeker (Naar een critische kunstacademie), W.
Boswinkel (Een echte theaterschool is nodig), Andreas Burnier (Bij de schrijver aan
tafel), Ton de Leeuw (De Nederlandse componist en zijn grenzen) en K.L. Poll (Het
gevoel van ook). Het Handelsblad heeft de artikelen niet gebundeld, zoals indertijd
De Volkskrant deed met de uitstekende verkenning over cultuurpolitiek van
kunstredacteur Paul Beugels, die nu directeur is van de Nederlandse Stichting voor
Kunstzinnige Vorming in Amersfoort.

Amstelveen
De gemeente Amstelveen (gemeentehuis, afdeling voorlichting en culturele zaken)
geeft al drie jaar maandelijks een gratis mededelingenblad uit over alles wat er op
cultureel gebied in Amstelveen gebeurt. In het periodiek, dat naar de prozaïsche
naam ‘Amstelveen alle dag’ luistert, staan een culturele agenda, beschouwingen over
exposities, concerten, toneelvoorstellingen e.d., alsmede miniinterviews met
kunstenaars. Het oktobernummer, dat verscheen aan de vooravond van het nieuwe
seizoen is extra dik en bevat een schat aan gegevens en adressen.

Centraal Museum
Het Utrechtse Centraal Museum heeft op de geruchtmakende, kwalitatief nogal
magere tentoonstelling ‘Nederlandse beeldhouwkunst 1964-1969’, die vorig jaar in
het gebouw aan de Agnietenstraat 1 werd gehouden, 17 werken aangekocht, waaronder
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stukken van Tajiri en André Volten. De aanwinsten zijn nog tot en met 8 februari te
zien, samen met enige andere sculpturen en tekeningen uit dezelfde periode, die al
langer deel uitmaken van de museale collectie. Als het u meezit, kunt u in de heilige
hallen ook in keurig pak gestoken ambtenaren aantreffen die uit hun linkerborstzak
aan twee kettinkjes een kleine plaquette hebben hangen, waarop het woord ‘Suppoost’.

Troonrede
H.M. Koningin Juliana heeft bij het voorlezen van de troonrede het volgende gezegd
over kunst: ‘Voorstellen uit de kunstwereld met betrekking tot het te voeren beleid
zullen in samenwerking tussen kunstenaars, de Raad voor de Kunst en de overheid
op hun mogelijkheden worden getoetst’. Verder gebruikte zij één keer het woord
cultuur: ‘De regering wil met betrekking tot onderwijs en cultuur een verdergaande
democratisering tot stand helpen brengen’. Vergeleken met de troonrede van 1968
een niet onaanzienlijke vooruitgang; toen sprak de landsvrouwe slechts drie maal
zijdelings over cultuur, waarvan eenmaal in de samenstelling cultuurgrond. De
minister van cultuur is na gesprekken met kunstenaars en parlementsleden over haar
oorspronkelijke bezwaren heengestapt en gaat nu toch
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een kunstnota opstellen, waaruit het te voeren kunstbeleid moet blijken. En passant
werd (onder zware druk vanuit de kunstwereld) de oprichting van het culturele
informatiecentrum in het vooruitzicht gesteld, waarom de Federatie van
beroepsverenigingen van kunstenaars al zo lang en dikwijls heeft gevraagd.
De experimentenpot werd verdubbeld (toe maar) tot een half miljoen. De begroting
is, zoals gebruikelijk, vrijwel zonder slag of stoot door de Tweede Kamer
aangenomen.

Toegang
Het Gemeentemuseum in Den Haag heft voortaan voor een bezoek aan de vaste
verzameling van het museum geen entreegeld meer.
De voorbezichtigingen (vroeger: openingen) van tentoonstellingen in het
Amsterdamse Stedelijk Museum zijn met ingang van het winterseizoen gratis voor
iedereen toegankelijk. Het tijdstip waarop de voorbezichtiging plaats vindt, wordt
telkens in de pers gepubliceerd. De Amsterdamse Museumkring voor moderne kunst
(Paulus Potterstraat 13) heeft de prijzen voor 1970 als volgt vastgesteld:
jaarabonnement (toegang tot alle gemeentelijke musea) f 5,- affiche-abonnement
(alle affiches thuisgestuurd) f 20,-, catalogusabonnement (alle catalogi van het
Stedelijk Museum, ca 25 stuks) f 50,-.

Reclame
Het Concertgebouworkest heeft een reclamecampagne gevoerd voor de niet zo best
lopende C serie (zondagmiddag, naast gemakkelijke oude muziek ook moeilijke
moderne). Reclame-adviesbureau J. Walther Thompson N.V. (bezitter van een niet
onaanzienlijke collectie moderne kunst en organisator van tentoonstellingen in het
eigen gebouw) maakte een opvallende, in veel kranten geciteerde campagne, bestaande
uit folders, affiches en advertenties onder het motto ‘Geniet van Vivaldi.... Ontdek
Schönberg’.
Dat sommigen het nog altijd moeilijk hebben met reclame voor kunst, hoe
professioneel gevoerd ook, bewijst dit onderschriftje uit het Algemeen Handelsblad:
‘Het Concertgebouworkest te Amsterdam heeft de rok van zijn artistieke
onaantastbaarheid even afgelegd en vervangen door het gekke pakje van de copywriter
(...). Kortom: Bach uit het vuistje’.
Het Amsterdamse gemeenteraadslid mevrouw L. Vonhoff-Luyendijk (VVD) stelde
op een congres in het hoofdstedelijke ICC in een pre-advies over ‘Amsterdam,
centrum van kunst en cultuur’ het belang van reclame voor de kunst aan de orde. Zij
vroeg zich onder meer af: ‘Reclame beïnvloedt het consumptiepatroon en werkt naar
wordt aangenomen welvaartbevorderend. Is het in verband hiermede noodzakelijk
of ongewenst om voor cultuurvormen op dezelfde wijze reclame te maken als voor
commerciële produkten?’ Haar conclusie: ‘vanuit de culturele sector moet tegenspel
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geboden worden. Ik acht deze activiteit zo belangrijk dat ik meen dat deze deel van
het subsidiepakket moet zijn’.

Verhuizing
De Nederlandse kunststichting is verhuisd van Slot Zeist naar de Oostelijke
Handelskade 29 te Amsterdam.

Trefpunt
Het Ministerie van CRM (Steenvoordelaan 370, Rijswijk ZH) brengt à raison van f
13,- per jaar bijna maandelijks een op hoogglanzend papier gedrukt zeer
gezagsgetrouw blad uit, Trefpunt, dat ijverig het openbare doen en laten van minister
en hoofdambtenaren volgt, maar geheel voorbijgaat aan de al geruime tijd in onze
kunstwereld levende spanningen. Terwijl actiegroepen als BBK (schilders en
beeldhouwers), De Notenkraker (musici) en De Tomaat (toneelspelers) op niet mis
te verstane wijze van hun bestaan en hun wensen blijk geven en 1969 tot het roerigste
jaar van na de oorlog maakten, kwam Trefpunt in december niet veel verder dan:
Straks wettelijke regeling kinderdagverblijven?, Afscheid mej. J. Boer als directrice
Stichting Opbouw Drenthe, Creativiteit - een kreet van deze tijd, Sociaal centrum
Limburg geopend, Mogelijk in-
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teressante (bodem)vondsten te verwachten in Heteren, Informatie over Marokko en
Geprepareerde beschermde vogels.
Het oktobernummer was geheel gewijd aan de Rembrandttentoonstelling in het
Rijksmuseum en is zeer informatief.

Bezoek
De gezamenlijke Nederlandse musea trokken in 1968 8.173.000 bezoekers (1950:
3.351.000). Het aantal buitenlanders is bijzonder hoog (Rijksmuseum ca 80%,
Mauritshuis ca 60%, Kröller-Müller ca 50%, Stedelijk Museum Amsterdam ca 40%,
Gemeentemuseum Den Haag ca 30%). Het bezoek aan het Rijksmuseum is (mede
dank zij de Rembrandt-tentoonstelling in 1969 gestegen tot de recordhoogte van
1.400.000 (1968: 863.116).
Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is voortaan het hele jaar geopend. Vroeger
was het 's winters op slot.

Vrij Nederland
Het dit jaar jubilerende opinieblad Vrij Nederland (30 jaar, Raamgracht 4, Amsterdam)
heeft bij het eerste januarinummer iedere lezer een affiche cadeau gedaan, razend
knap getekend door vaste medewerker Peter Vos.

Octopus
Opgericht is de Stichting Octopus, met als doel het jaarlijks produceren van tenminste
drie kunstuitgaven. Het karakter van deze uitgaven is niet vooraf bepaald, maar hangt
af van de ontwikkelingen in de kunst zelf en van de nieuwe beeldende mogelijkheden
die zich voordoen. De uitgaven kunnen zeer uiteenlopend van vorm zijn: boek, object,
verzameling losbladige ideeën, prenten, bouw- en kijkdozen enz.. Het bestuur bestaat
uit Frits Becht (marktonderzoeker en verzamelaar), Joop Hardy en Fred Parée (namens
drukkerij ‘De IJsel’ te Deventer). In de redactie zitten: Paul Brand (uitgever), Wim
Crouwel (ontwerper) en Hein van Haaren (hoofd esthetische dienst PTT).
Lidmaatschap f 15,- (Hoge Hondstraat 1, Deventer). De eerste uitgave is inmiddels
verschenen (f 29,50, voor leden f 19,50). Het is het fascinerende speelhoek van Jaap
Mooy. Op stapel staan: ‘Poppetgom’ van Theater Scarabee en ‘Permanent waves’
van Woody van Amen. Het introductiedrukwerk is prachtig verzorgd door de
Zaandamse ontwerper Swip Stolk.

VPRO
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De VPRO (postbus 11, Hilversum) bracht in het nieuwe televisieseizoen een meer
dan voortreffelijk programma van Hans Keiler en Aad Nuis over tekenaar Peter Vos,
alsmede korte filmportretten van de beeldende kunstenaar Han Mes, Leo Dooper en
Thea Gérard. Boeiend was ook de reportage ‘Kunst of kitsch’, gewijd aan een
Belgische ‘schilderijen’-fabriek met export over de gehele wereld.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Augustinus, Aurelius - Het evangelie van Johannes. IV. Levensbronnen. - Desclée
De Brouwer, Brugge, 1969, 104 pp., BF. 48.
Beaupère O.P., René, e.a. - Die Ehe. Zur aktuellen theologischen Diskussion.
- Herder, Freiburg, 1969, 141 pp..
Berger, - Peter L. - Er zijn nog altijd engelen. - Ambo, Utrecht, 1969, 123 pp.,
f 9,50.
Bultmann, Rudolf - Geloof zonder mythe? - Romen en Zn, Roermond, 1969,
230 pp., f 13,90.
Daecke, Sigurd - Der Mythos vom Tode Gottes. - Furche Verlag, Hamburg,
1969, 131 pp., DM. 4,80.
Docx, Herman - Intercommunie. Van Lund tot Uppsala. - Romen en Zn,
Roermond, 1969, 280 pp., f 19,50.
Henrich, Franz, Hrsg. - Existenzprobleme des Priesters. - Kösel Verlag,
München, 1969, 197 pp., DM. 9,80.
Mouson, J., e.a. - De Verrezen Heer. - Patmos, Antwerpen, 1969, 154 pp., BF.
125.
Robinson, J.A.T. - Christian Freedom in a Permissive Society. - SCM Press,
London, 1970, 244 pp., 21/-.
Ruler, Dr. A.A. van - Theologisch werk I. - Callenbach, Nijkerk, 1969, 234 pp.,
f 22,50, bij int. f 19,50.
Herbert Vorgrimmler und Robert vander Gucht, Hrsg. - Bilanz der Theologie
im 20. Jahrhundert. Band II. - Herder, Freiburg, 1969, 453 pp., DM. 56,-.

Josef Fuchs
Moraal en moraaltheologie vandaag
Patmos, Antwerpen, 1969, 113 pp., BF. 105.
S., één van de vooraanstaande hedendaagse Duitse moralisten en professor aan de
Gregoriaanse universiteit te Rome, bespreekt in dit werk, samengesteld uit drie
artikelen, de noodzakelijke vernieuwing die van de katholieke moraaltheologie
verwacht wordt na het concilie. Deze moraal die het leven richt van de
kerkgemeenschap, geëngageerd in de wereld van nu, zal uitgebouwd worden vanuit
de roeping van allen in de persoon van Christus. Haar fundamentele eis is: in liefde
voor het leven van de wereld vruchtbaar te zijn.
L. Braeckmans

Ethiek als waagstuk
Callenbach, Nijkerk, 1969, 142 pp..
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Vrienden, collega's en leerlingen van Prof. Smelik schreven een tiental opstellen, als
huldeblijk bij zijn afscheid als hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam in
september 1967. De bundel opent met een ‘Ongevraagde ouverture’, waarin Dr. F.O.
van Gennep de persoon en de loopbaan van Prof. Smelik tekent. Wie deze korte
inleiding gelezen heeft, zal graag verder lezen. En hij wordt niet teleurgesteld. Behalve
het artikel van Dr. C.W. Mönnich ‘Veritas poetica’ (pp. 115-130), dat zeker wel
geïnspireerd werd door de dichterlijke activiteit van de hoogleraar, gaan alle bijdragen
over verschillende aspecten van de ethiek, het terrein van de theologie dat zijn
uitgesproken voorkeur had. Naast het artikel van Dr. H.J. Heering ‘Is er een eigen
christelijke ethiek?’ (pp. 39-50), boeide
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mij bijzonder de bijdrage van Dr. J.W. Schulte Nordholt ‘Ethiek en praktijk van de
geweldloosheid van Dr. Martin Luther King’ (pp. 75-86). Het is een bescheiden
bundel maar origineel van inhoud, en zal daarom onder beide opzichten Prof. Smelik
zeer welkom zijn. Aan het einde vindt men bibliografische gegevens uit het werk
van de hoogleraar.
A. van Kol

Kenneth C. Barnes
Hij & Zij. Seks voor de serieuze t(w)iener
Vertaling van R. Rommes-Ruijters, bewerking door Rita Kohnstamm en
J. Euwema. Zomer & Keunings, Wageningen, 1969, 160 pp., f 9,90.
‘Dit boek is bedoeld voor de “serieuze t(w)iener”, voor de t(w)iener die bereid is om
na te denken, die verder durft te kijken dan zijn neus lang is’ (p. 103). Het is vooral
geschreven voor jongens, maar ook meisjes kunnen er volgens schr. het een en ander
uit leren (pp. 123-124). Barnes spreekt zijn lezerspubliek rechtstreeks aan, en hij
heeft geloof ik ook wel de toon getroffen die bij serieuze t(w)ieners zal aanslaan. Hij
wil beslist niet moraliseren, zó beslist dat hij hier en daar in het andere uiterste vervalt.
Zo doet hij op pp. 136 vv. een m.i. vergeefse poging om bij jongens alle
schuldgevoelens t.a.v. masturbatorische praktijken weg te praten: ‘Het hele probleem
van de masturbatieverslaving valt volgens mij weg als jij jezelf heel bewust toestaat
om te masturberen’ (p. 138). Overigens behoort dit boek, dat duidelijk zijn Engelse
origine verraadt, tot de betere soort voorlichtingsliteratuur.
A. van Kol

Liebje Kuylman-Hoekendijk
Dwarslagen in de christenheid
Bosch & Keuning, Baarn, 1969, 112 pp..
In een bijzonder frisse stijl wordt in dit boekje een poging gewaagd vier typen van
christelijk-religieuze beleving te beschrijven, die men momenteel dwars door de
verschillende christelijke kerken kan waarnemen (vandaar ‘dwarslagen in de
christenheid’): het ‘profetische’ type, dat de beleving van het christen-zijn vooral
zoekt in het hoogst-persoonlijk getuigenis (schoolvoorbeeld is de Pinksterbeweging;
dit type maakt soms de indruk van niet aangepast te zijn); het ‘diakonale’ type, dat
het christen- en kerk-zijn vooral wil beleven als dienst aan de wereld (met als
trefwoorden: horizontalisme, seculaire beleving van het christen-zijn; het type van
de moderne progressieve christen); het ‘priesterlijk’-sacramentele type (vooral
kenmerkend voor de behoudende r.k. gelovige, maar ook elders aanwezig); het
‘lerarende’ type, dat alles verwacht van verkondiging en geloofsgehoorzaamheid
aan het verkondigde (vooral aanwezig in de protestantse orthodoxie). Latere
hoofdstukjes ‘Onderling verkeer’, ‘Het gesprek’ en ‘Een plurale gemeente’ laten
voldoende zien, waarom het te doen is: wat ik misschien mag noemen ‘vreedzame
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(en verdraagzame) coëxistentie’ van alle typen; of liever nog: wederzijdse aanvulling,
waardoor alle facetten van de rijkdom aan vormen van beleving van het christen-zijn
tot hun recht kunnen komen. Vooral hier worden rake dingen gezegd. Eén voorbeeld:
‘Ik kan het niet helpen, maar ik vind het afwijzen van “oude” beelden van God om
daar nu een ander “diesseitig” beeld voor in de plaats te stellen wat kinderachtig....
Als er eenzijdigheid was moet er iets bij, niet iets af; wat er vooral af moet is het
krampachtig gedoe eromheen’. Persoonlijk heb ik lezing van dit boekje als een
bevrijding ondergaan, niet het minst vanwege de relativerende humor waarmee het
geschreven is (men leze de lijstjes van ‘trefwoorden’, waarmee de onderscheiden
typen elkaar afmaken!). Ik heb zo het idee, dat het boekje een aantal goede thema's
voor gesprekken inhoudt.
S. Trooster

Rudolf Schnackenburg
Die Geburt Christi ohne Mythos und Legende
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1969, 24 pp., DM. 2,-.
Deze fijnzinnige beschouwing van de befaamde Würzburgse exegeet over de
eigenlijke inhoud van het ‘Evangelie’ van Christus' geboorte loopt uit in de stelling:
‘Het zwakke kind in de kribbe is Redder van de wereld. Dat is de onvergankelijke
kerstboodschap, zonder legende en mythe’. (p. 23). Korte bespreking van het bericht
over de geboorte van Jezus in het Lukas-evangelie, teksten van Paulus, de
Christus-hymnen uit de eerste dagen christendom en de theologie over het
vlees-geworden Woord Gods bij Johannes funderen deze stelling. Ter overweging
aanbevolen.
S. Trooster
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Godsdienst
Bertsch s.j., Ludwig, e.a. - Eucharistie und Busse der Kinder in der Gemeinde.
Ein Werkbuch. - Knecht, Frankfurt/M., 1969, 282 pp.
Bowers, Margaretta K., e.a. - De pastor aan het sterfbed. - Van Gorcum, Assen,
1969, 172 pp., f 11,50.
Bremen, Dr. A. van - Alledaags leven en bijbelse boodschap. - Ervan F. Bohn,
Haarlem, 1969, 18 pp., f 2,-.
Brouwer, H.J. - Pastorale begeleiding van bejaarden. - Romen en Zn, Roermond,
1969, 132 pp., f 10,90.
Daniélou, Jean - Tests. - Van In, Lier, 1969, 80 pp., BF. 85.
Driessche, G. Van, e.a. - Evangelie en catechese. - (Vita documentatie), Patmos,
Antwerpen, 1969, 72 pp., BF. 40.
Fiolet, Prof. Dr. H.A.M. - De 2e Reformatie. - Lemniscaat, Rotterdam, 1969,
174 pp.
Hausherr, I. - Renouveau de vie dans le Christ Jésus. - Lethielleux, Paris, 1969,
240 pp., FF. 12,40.
Hochman, Helena en H.R. Sonntag - Christentum und politische Praxis: Camilo
Torres. - Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 137 pp..
Het nieuwe testament voor mensen van deze tijd. II. - Lannoo, Tielt, 1969, 424
pp., geïll., BF. 158.
Lambrechts, Georges - Geweten. Katechetische units voor middelbaar onderwijs.
3. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 44 pp., BF. 30.
Mertens, Herman - Hoopvol op weg. - Lannoo, Tielt, 1969, 160 pp., BF. 110.
Morgan, Devi, and Perry Michael - The Printed Word. - Epworth Press, London,
1969, 109 pp., 15/-.
Olivieri, Alphonse - Y a-t-il encore des miracles à Lourdes? 18 dossiers de
guérisons (1950-1969). - Lethielleux, Paris, 1969, 240 pp., FF. 12,40.
Onze verhouding tot de Rooms Katholieke Kerk. - Boekencentrum, Den Haag,
1969, 93 pp., f 3,90.
Otto, Gert, Hrsg. - Sachkunde Religion. - Furche Verlag, Hamburg/Patmos
Verlag, Düsseldorf, 1969, 263 pp., DM. 5,80. Penning de Vries S.J., P. - Nieuw
zicht op evangelisch leven. - Gottmer, Nijmegen, 1969, 144 pp..
Reisen, Drs. A.M. van - Geschiedenis van de gelovige mens. Dl. I: Het oude
verbond. - Malmberg, Den Bosch, 1969, 185 pp., f 8,50.
Rendtorff, Trutz, und Karl G. Steek - Protestantismus und Revolution. - Kaiser
München, 1969, 62 pp..
Rondet, Henri - De Vatican I à Vatican II. Ouverture à l'oecuménisme. Lethielleux, Paris, 1969, 192 pp., FF. 12,40.
Le Saint Esprit et Marie. I. L'évangile et les pères. - Lethielleux, Paris, 1969,
136 pp., FF. 23,20.
Silva, Rafael e.a. - Le clergé et le travail manuel. - Desclée, Paris, 1969, 215
pp., BF. 195.
Vandenberg, Johan - Samen leren leven. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1969,
94 pp., BF. 96.
Voillaume, René - Wij zijn allen broeders. - Lannoo, Tielt, 1969, 136 pp., BF.
98.
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Het dossier van de Nederlandse Katechismus
Documentatie verzameld door Aldo Chiaruttini
Bruna, Utrecht/Antwerpen, 1969, 302 pp..
Witboek over de Nieuwe Katechismus
In opdracht van het Hoger Katechetisch Instituut samengesteld door dr.
W. Bless s.j.
Amboboeken, Utrecht, 1969, 376 pp., f 17,50.
Twee lijvige boeken over de affaire van onze nieuwe katechismus. Toch verschillend
van karakteristiek. Het boek van Bless geeft vooral een volledige documentatie over
de controverse met Rome zelf; betrouwbaar, want verzameld door een insider van
de eerste rang. Chiaruttini is minder volledig in de documentatie over de controverse
zelf, maar geeft ook informatie over het klimaat waarin de katechismus ontstaan is,
en over inhoud, aard en werkwijze ervan; bovendien zijn aan het einde van dit dossier
commentaren verzameld uit de gehele wereld. Beide boeken vullen elkaar zodoende
aan, en geven samen een uitstekend inzicht in de gehele gang van zaken rond onze
katechismus. Toch komt bij lezing onweerstaanbaar de vraag op: dient deze kwestie
niet enigszins gerelativeerd te worden? Is het christen-zijn in deze tijd nu werkelijk
gewaarborgd met alleen een zo goed mogelijk formuleren van de geloofsleer? De
vraag geldt allereerst de Romeinse tegenstanders, maar ergens toch ook degenen die
met zoveel inzet van energie, tijd en geld het eigen standpunt verdedigen, lijkt mij
(‘Waarom de door Rome voorgeschreven wijzigingen in de katechis-
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mus onaanvaardbaar zijn’, lees ik op de omslag van het boek van Bless). Maar
misschien is het feit zelf dat deze vraag opkomt, wel de verdienste van het werk dat
in deze documentaties gestoken is.
S. Trooster

Ludwig Bertsch, S.J. e.a.
Zondigheid en Boete
Patmos, Antwerpen, 1969, 108 pp., BF. 95.
Het teruglopen van de biechtfrequentie vooral sedert het concilie, houdt verband met
een vernieuwd inzicht in en een vraag naar de plaats van de zondigheid en het
boetesacrament in het morele leven van de katholieke gelovigen. Vier theologen uit
het Duitse taalgebied onderzoeken in dit werk op bevattelijke wijze en vanuit een
vernieuwd inzicht resp. de verhouding doodzondedagelijkse zonde; structuren en
perspectieven in de biecht; boete en biecht in het leven van de gemeente; biecht en
geestelijke leiding.
L. Braeckmans

Johann Michl
De Katholieke Brieven (Het Nieuwe Testament met Commentaar, 10)
Uit het Duits vertaald door B.F. Weersink, De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1969, 352 pp., BF. 319.
De publikatie van Het Nieuwe Testament met Commentaar, vertaling van de Duitse
reeks Regensburger Neues Testament, vordert langzaam maar zeker. Met dit volume
zijn reeds negen van de elf delen verschenen. De inhoud ervan zijn de zeven
‘Katholieke Brieven’, zo genoemd omdat ze, in tegenstelling met de brieven van
Paulus, niet tot een bepaald adres zijn gericht en dus algemeen, ‘katholiek’, mogen
heten. Het zijn de brief van Jacobus, de eerste en tweede brief van Petrus, de drie
brieven van Johannes en die van Judas. Een algemene inleiding behandelt naam,
literaire eigenheid en canoniciteit van de brieven (5-15). De zeven brieven worden
dan achtereenvolgens kritisch ingeleid en uitvoerig gecommenteerd. Bijzonder
waardevol zijn de excursen (b.v. in 1 Petr.: de christen als priester; de afdaling van
Christus in de onderwereld). Het is jammer dat in de literatuurlijst op p. 16 de
commentaren uit de reeks Herders Theologischer Handkommentar niet werden
vermeld (van de hand van Mussner, resp. Schelkle en Schnackenburg). Enkele
zetfouten en weglatingen (pp. 16, 246) ontsieren de vertaling.
J.-M. Tison

Het Nieuwe Testament voor Mensen van deze tijd
Deel II: Handelingen, Brieven, Openbaring
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Lannoo, Tielt/Utrecht, Kok, Kampen, 1969, 424 pp., geïllustreerd, BF.
158.
Wij bespraken in Streven 1968 (p. 1084) het eerste deel van deze vertaling: de
evangeliën. Thans zijn de overige geschriften van het N.T. aan de beurt. Een zelfde
bedoeling ligt voor: de Schrift dichter brengen bij het lezen, denken en voelen van
de mensen van deze tijd. Daarom de fotopagina's; daarom vooral de directe taal (let
b.v. op de geslaagde vertaling van ‘vlees’ in Rom. 8, 5: zolang de mens over zijn
leven wil beslissen, komt hij met zijn wensen en plannen niet los van zichzelf);
daarom ook de tussentitels, die de lezer willen interpelleren (niet steeds even geslaagd;
waarom b.v. de tekst van Hand. 1, 1-3: Zonder het Paasfeest - geen
Kerstgeschiedenis?). Vooral geschikt voor persoonlijke lezing en voor gebruik in
kleine groepen.
J.-M. Tison

A. Hamman, o.f.m.
Le baptême et la confirmation
Desclée, Tournai, 1969, 244 pp., BF. 180.
Dit soms vrij schools en uiteraard schematisch opgestelde handboek bezit ons inziens
uitstekende kwaliteiten. In de zowel exegetische en historische als systematische en
pastorale benadering zijn de recente studies en de recente problematiek verwerkt, en
neemt de auteur ten overstaan van deze laatste een open en evenwichtige positie in.
Naast de goede uiteenzetting van de patristische gegevens (wat ons bij een specialist
op dit gebied niet verwonderen moet), biedt het werk o.m. lezenswaardige bladzijden
over de oecumenische betekenis van het doopsel, over de pastorale problemen
betreffende het kinderdoopsel in onze dagen, over de begrijpelijkheid van het vormsel
in diens verhouding tot het doopsel. Om deze redenen verdient dit handboek
aanbeveling bij degenen die zich aan de studie van deze sacramenten dienen te wijden.
C. Traets
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Wijsbegeerte
Balans der futurologie. - Katernen 2000, Amersfoort, 1969 9/10, 46 pp..
Brugger, Walter - Philosophisches Wörterbuch. - Herder, Freiburg, 196711, 578
pp..
Etudes Philosophique, Les -. 3. Varia. - Presses Univ. de France, Paris, 1969,
juillet-sept., 440 pp..
Goër de Herve, Jacques de - Mécanisme et intelligence. - Lethielleux, Paris,
1969, 176 pp., FF. 12,40.
Hirschberger, Johannes - Kleine Philosophie Geschichte. - Herder, Freiburg,
1969 8, 213 pp., DM. 2,90.
Horkheimer, Max - Kritische Theorie. Band I und II. - Fischer Verlag,
Frankfurt/M., 1968, 358 en 376 pp..
Kwee, Dr. S.L. en Prof. Dr. C.A. van Peursen - De mens. Wijsgerige teksten. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1969, 148 pp., f 14,50.
Levinas, Emmanuel - Het menselijk gelaat. - Ambo, Utrecht, 1969, 270 pp., f
14,50.
Nauta, L.W. - Theorie en praxis bij Marcuse. - Het Wereldvenster, Baarn, 1969,
20 pp., f 3,50.
Nietzsche, Friedrich - Zo sprak Tsaratoestra. - Oranje-uitgaven, Mortsel, 1969,
114 pp., BF. 66.
Thévenaz, Pierre - De dwaze rede. - Lemniscaat, Rotterdam, 1969, 159 pp..

Prof. Dr. M.v. Straaten
Kerngedachten van de Stoa
192 pp., f 13,90
Prof. Dr. R. Bakker
Kerngedachten van Merleau-Ponty
242 pp., f 17,50
Drs. Frans Kurris
Kerngedachten van Henri Bergson
131 pp., f 10,90
Romen & Zn., Roermond.
Hierbij kunnen wij drie nieuwe deeltjes van de serie Kerngedachten, die bij de
uitgeverij Romen en Zonen verschijnt, introduceren. Het doel van deze serie: ‘de
Nederlander.... in direct contact te brengen met de grote wijsgeren van vroeger en
van heden’ wordt ook in deze deeltjes goed gerealiseerd. De inleidingen zijn van
hoog gehalte door het kennelijk beheersen van hun onderwerp door de drie schrijvers.
De teksten zijn met toewijding gekozen, en de vertalingen zeer leesbaar. Er zijn
natuurlijk accentverschillen.
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Prof. v. Straaten moest de kerngedachten van een stroming weergeven die zich
over eeuwen uitstrekt en waarvan vele figuren slechts uit fragmenten en citaten
bekend zijn. Het is des te meer te waarderen dat hij kans ziet de band tussen deze
stroming en de geschiedenis levendig te beschrijven, waardoor het begrijpen van dit
‘systeem’ sterk wordt bevorderd. Bijzonder verhelderend is het (een winstpunt van
zijn methodiek) dat de schrijver verschillende kerngedachten als zodanig aangeeft
en formuleert en er zelfs een zekere rangschikking in aanbrengt.
De twee andere delen gaan over één persoon. Wij konden dus verwachten dat er
een meer persoonlijke benadering (wij bedoelen: vanuit de concrete geschiedenis
van deze mens) van de ten-tonele-gevoerde wijsgeer in zou worden opgenomen. Het
is dan ook niet zonder teleurstelling dat wij dat in de inleiding van Prof. Bakker
moeten missen. Vanuit de teksten blijkt overigens wel wat een worstelaar met
waarheid en werkelijkheid Merleau-Ponty tot het einde van zijn leven geweest is hetgeen weer pleit voor de goede keuze van de teksten die er uit zijn werken zijn
gemaakt. De definiëring van het realisme op p. 25 vinden wij wel wat mager
uitgevallen. Al met al is dit deel een voortreffelijk middel om met deze centrale
figuur in het moderne denken in direct contact te komen.
Drs. Kurris stelt ons Bergson voor op een heel eigen en charmante manier. Hij
heeft daarin iets weg van Bergson zelf! Voor hem liggen wijsbegeerte en leven zo
dicht bij elkaar dat hij ook Bergsons relaties met de wereld van kunst en literatuur
zeer nadrukkelijk naar voren haalt. Dit plaatst Bergson indirect maar heel duidelijk
in zijn eigen tijd. Misschien hebben daardoor de meer strikt wijsgerige verbanden
iets aan kleur verloren, maar dat hebben wij althans er graag voor over. Zeker is dat
Bergson naar voren treedt in al zijn levensechtheid en ook in al zijn actualiteit voor
mensen van nù. Waardevol!
A.J. Boekraad

Bernhard Welte
Determination und Freiheit
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1969, 148 pp., DM. 12,80.
Vanuit een langdurige gedachtenwisseling met zijn wetenschappelijke collega's in
biologie, psychologie en sociologie, biedt de
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bekende Freiburger filosoof hier een existentiële analyse omtrent determinisme en
vrijheid in het menselijk bestaan. Ongetwijfeld geldt het een van de diepste
antinomieën in onze cultuur: het bewustzijn en zelfs de dweepzucht van de vrijheid
tegenover de steeds groeiende deterministische constataties van de wetenschap. Het
is een heldere, rustige bezinning die probeert op te klimmen naar de
gemeenschappelijke existentiële oorsprong van beide menselijke fenomenen. Op
lager en oppervlakkig niveau lijken ze tegenstrijdig; in feite impliceren vrijheid en
wetenschap elkaar voortdurend als de twee aspecten van de innerlijke transcendentie,
die constitutief is voor de mens. Het betoog is hoofdzakelijk in heideggeriaanse
denktaal geschreven en daarom, hoewel het een verzoening bedoelt en bewerkt, zal
het sommige wetenschappelijk-georiënteerde intellectuelen minder aanspreken.
A. Poncelet

Norbert Elias
Über den Prozess der Zivilisation
Francke Verlag, Bern / München, 1969, 334 en 492 pp., Schw. Fr. 78,-.
In deze zeer uitvoerige studie analyseert de schrijver een aantal verschijnselen van
het beschaafd-worden van de europese samenleving. Vele van de beschouwingen en
onderzoeken die hij daarbij doet, behoren bij wat men in de vorige eeuw
cultuurgeschiedenis noemde. Zo de tafelgebruiken en het neussnuiten. In het tweede
deel laat hij dan de geschiedenis zien van de feodalisering en de defeodalisering. De
wijze waarop de adel leefde, staat daarbij voor hem centraal. Aan het eerste deel is
nu een inleiding van zeventig bladzijden toegevoegd, die niet voorkwam in de weinig
opgemerkte eerste druk van 1936. Daarin werkt hij zijn bedoelingen met het werk
uit. Hij wil laten zien hoe de mens zich bij de toenemende ingewikkeldheid van de
samenleving steeds meer in zijn gedragingen moest gaan beheersen en dat uit die
beheersing dan de zogenaamde beschaving voortkomt. Feitelijk is dat hetzelfde
standpunt als ingenomen wordt door H. Marcuse in Eros and Civilization. Daar wordt
immers 't menselijk gedrag geanalyseerd als bepaald door zelfdwang. Marcuse stelt
dan dat deze zelfdwang zich richt op een gedrag dat redenen van bestaan mist. Uit
dit werk blijkt duidelijk, wat Marcuse impliciet aanneemt, dat die redenen er wel
waren toen het gedragspatroon ontstond.
C. Boschheurne

Jacques Flamand
L'idée de méditation chez Maurice Blondel
Nauwelaerts, Louvain, 1969, IX-598 pp., BF. 890.
Ongetwijfeld hebben we hier een monumentaal werk over de filosofie van de bekende
wijsgeer van Aix. Het behandelt het thema van de ‘mediatie’ of van de bemiddeling,
een idee welke Blondel aan het ‘vinculum substantiale’ van Leibniz ontleende, om
ze dan op grootse wijze in ontologische en christologische zin uit te bouwen. De
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keuze van dat thema liet bovendien een bredere en meer constructieve bespreking
van het blondelisme toe, dan wanneer Blondel te uitsluitend als godsdienstfilosoof
of te eenzijdig als apologeet wordt beschouwd. Daarbij komt dat het probleem van
het ‘medium’ of van het middelaarschap noodzakelijkerwijs centraal staat in elke
filosofie die niet, op korte of lange termijn, kapituleren wil voor de eindeloze
verbrokkeling van de werkelijkheid. De Schr. heeft zijn onderwerp op grondige wijze
aangepakt, met talloze citaten en voetnoten uit een zeer rijke bibliografie. De registers,
vocabularium, appendices en literatuuropgave beslaan ongeveer 100 blz. van het
boek. Van de onuitgegeven schriften die in het archief te Aix-en-Provence berusten,
werd een dankbaar gebruik gemaakt. Ook is er een confrontatie met de methodische
twijfel van Descartes en met de fenomenologische reductie van Husserl; een korte
vergelijking met Teilhard en met K. Rahner geeft verhelderende connecties. Alles
samen dus een zakelijke, omstandige en degelijke studie over een uiterst vitale
kwestie, in een tijd die meer dan ooit overal op zoek is naar de middelaar.
A. Poncelet

Emmanuel Levinas Totality and Infinity
Transl. Alphonso Lingis. Duquesne University Press, Pittsburgh, Martinus
Nijhoff, The Hague, 307 pp., $ 9,50, $ 8,75 paper.
Eindelijk is ook de Engelse vertaling van dit befaamde werk van Levinas uit 1961
verschenen. Over de inhoud heeft in Streven prof. Kwant al geschreven. De bekende
Amerikaanse existentialistische wijsgeer John Wild schreef een uitvoerige
verhelderende inleiding op dit moeilijke boek en prijst terecht dr. Lingis, die ook aan
de recensent de indruk geeft dat het Engels gemakkelijker leesbaar is geworden dan
het Franse origineel.
J.H. Nota
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Sociologie
Bouman, Dr. P.J. - Een hand vol mensen. - Van Gorcum, Assen, 1969, 445 pp.,
f 15,50.
Franklin, S.H. - The European Peasantry. The final Phase. - Methuen, London,
1969, 256 pp., 50/-.
Glasser, Ralph - Leisure, Penalty or Pride? - MacMillan, London, 1969, 213
pp., 50/-.
Hatch, John - The History of Britain in Africa. - André Deutsch, London, 1969,
303 pp., 42/-.
Jones, E.L. and Woolf, S.J. - Agrarian Change and Economic Development. Methuen, London, 1969, 172 pp., 40/-.
Lipset, Seymour Martin - Revolution and Counterrevolution. - Heinemann
Educational Books, London, 1969, 466 pp., 63/-.
Nuyens, Ivo - Sociologie en gezondheidszorg. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1969, 260 pp., BF. 195.
Robertson, Roland - The Sociological Interpretation of Religion. - Basil
Blackwell, Oxford, 1970, 256 pp., 36/-, paper 18/-.
Roscam Abbing, Dr. P.J. - Maatschappijkritiek. - Callenbach, Nijkerk, 1969,
200 pp., f 14,90, bij int. f 13,50.
Roskam, K.L. e.a. - Spanningsveld Afrika, trefpunt Biafra. - Eurosboek 1969/4.
Werkgroep 2000, Paul Brand, Hilversum, 1969, 83 pp..
Sölle, Dorothee en Fulbert Steffensky - Politiek avondgebed. - In den Toren,
Baarn, 1969, 136 pp., f 6,75.
Strien, P.J. van - Van Psychotechniek tot maatschappijkritiek. - Katernen 2000,
Amersfoort, 1969, 22 pp.
Terzake 4. Kerk buiten de Kerk. - Ambo, Utrecht, 1969, 148 pp., f 9,25.
Trevor-Rope, Hugh - De opkomst van Europa. - Ten Have, Amsterdam, 1969,
216 pp., f 16,90.
Vollemans, Kees e.a. - Kultuur als uitgangspunt voor revolutie. - Euros,
Werkgroep 2000, Amersfoort/Paul Brand, Hilversum, 1969, 96 pp., f 6,50.

Hendrik M. Ruitenbeek
De mythe van de mannelijkheid
Aula, Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 187 pp., f 4,50, BF. 76,-.
De oorspronkelijke titel van dit boek luidt ‘The Male Myth’. Hoewel de schrijver
een Nederlander is en pas na voltooiing van zijn universitaire studie naar de Verenigde
Staten vertrok - waar hij in New York als psychoanalyticus praktiseert - werd deze
uit 1967 stammende publikatie vertaald door M. Mok. De leesbaarheid van het boek
laat weinig te wensen over, ondanks het feit dat de auteur identieke gedachteninhouden
in verschillende contexten te pas brengt c.q. herhaalt.
Ruitenbeek laat zijn licht schijnen op de depersonaliserende elementen in onze
cultuur en de repercussies daarvan op de rol van de hedendaagse Amerikaanse man

Streven. Jaargang 23

(in de zin van ontmannelijking en rolvervanging). Zijn jarenlange praktijkervaring
in New York gepaard aan zijn kennis van de West-Europese verhoudingen stelden
hem in staat vergelijkingen te trekken tegen de achtergrond van analytische
objectiveringen. In het laatste hoofdstuk duidt hij lijnen aan waarlangs een tegenaanval
op de ontbindende krachten zou kunnen worden ondernomen. ‘Schrijvers suggesties
ten deze zijn ook voor de Nederlandse gemeenschap behartigenswaard.
Dit boeiende werk kan ten zeerste worden aanbevolen, speciaal aan
psychohygienisten in de ruimste zin van het woord.
J.J.C. Marlet

Wilbur Zelinsky
Inleiding tot de bevolkingsgeografie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1969, 191 pp..
Het werk van Zelinsky vormt een voortreffelijke inleiding bij de problematiek rond
demografisch en geografisch onderzoek, dat voldoet aan de eis dat ieder gebruikt
begrip gedefinieerd wordt in heldere begrijpelijke taal. De vertaler, E. Marije, heeft
vakwerk geleverd! Bij vergelijking met de originele tekt bleken mij voor het eerst
geen verschillen. Voorts is er aan deze Aula toegevoegd een index van gebruikte
begrippen en een literatuurlijst.
F. Nieuwenhof

Thomas J. Scheff
De psychisch gestoorde en zijn milieu
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 157 pp.
Als een socioloog op consekwente wijze stelling neemt vanuit de theorie waarin het
ziek-zijn wordt gezien als het vervullen van een sociale rol, kun je een leuk boek
krijgen. Zo is het boek van Scheff inderdaad een leuk boek geworden. Maar dat de
thesis, dat geestesziekten qua vorm mede bepaald worden door de reacties van de
sociale omgeving van de patiënt, nieuw en
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oorspronkelijk is....., neen, dit kan niet gezegd worden. De wijze waarop de auteur
deze stelling doortrekt is echter wel degelijk belangwekkend, werpt ook nieuwe
vragen op, zowel t.a.v. de alomvattendheid van de medisch-psychiatrische
benaderingswijze van de psychisch gestoorde mens als t.a.v. het operationeel gemaakte
sociologische model. De onderhavige publikatie is in deze zin voer voor psychiaters,
psychologen, sociologen en maatschappelijk werkenden.
J.J.C. Marlet

Gaston Geens e.a.
De macht van de media
Lannoo, Tielt, 1969, 196 pp., BF. 125.
De sociale studiedagen in Den Haag, 1968, handelden over de communicatiemiddelen
en de problemen gesteld door hun aanwending in de huidige samenleving. De tekst
van de referaten, gehouden door bekende medewerkers van pers, radio en T.V., wordt
nu gepubliceerd. Het geheel biedt een goede inleiding op de problematiek. Graag
hadden wij een bijdrage gelezen over de taak van de media bij het vormen van het
morele oordeel van de maatschappij.
L. Braeckmans

Paul Koch
Gefangenenarbeit und Resozialisierung
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1969, 159 pp., DM. 25,-.
In dit 4e Heft van de ‘Beiträge zur Strafvollzugswissenschaft’ wordt de
gevangenenarbeid uitvoerig aan de orde gesteld. Hoewel de auteur het
resocialiseringsaspect van deze - min of meer gedwongen - produktieve
werkzaamheden niet overschat, geeft hij toch enige wegen aan waarlangs genoemd
aspect zou kunnen worden geoptimaliseerd. Hij ziet o.m. zeer goed in dat het
dwangstramien bij vertrek van de delinquenten uit de gevangenis in talrijke gevallen
zou moeten worden geprolongeerd om de ontslagenen in de maatschappij aan het
werk te houden. Zonder uitdrukkelijk een vergelijking te maken met arbeidstherapie
in psychiatrische ziekenhuizen ontmoet hij in zijn studie wel gelijksoortige problemen
(arbeidskeuze, beloning of vergoeding, dosering, afwisseling etc).
Zijn voorstel is: met bepaalde vernieuwingen in enkele strafinstituten te
experimenteren en deze te evalueren.
J.J.C. Marlet

Politiek
Culturele revolutie. - Boekencentrum, Den Haag, 1969, f 4,90.
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Lankhorst, H.J. en A.V. van den Wall Bake - Militaire weerbaarheid of
pacifisme? - Kernvraag 10, Den Haag, 1969, 26 pp..
Lemberg, Eugen, e.a. - Das deutschtschechische Verhältnis seit 1918. Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 139 pp., DM. 11,80.
Poll, K.L. - Het masker van de redelijkheid. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969,
191 pp., f 9,50.
Schlesinger Jr., Arthur M. - The Crisis of Confidence. - André Deutsch, London,
1969, 313 pp., 36/-.
Waltz, Kenneth N. - Foreign Policy and Democratic Politics. - Longmans, Green
and Co., London, 1969, 331 pp., 40/-.

Alan Booth
Niet alleen vrede
Anatomie van de toekomst
De Branding, Antwerpen, 1968, 158 pp., BF. 165.
Door zijn belangrijke functie bij de Wereldraad van Kerken is S. goed vertrouwd
met de internationale problemen van onze tijd; bovendien maakt zijn werkzaamheid
in Noord- en Zuid-Ierland hem wel bijzonder geschikt om het vraagstuk van
menselijke intolerantie en oorlogszucht in concreet proza te behandelen. Hij gaat uit
van het ontegensprekelijke feit dat iedereen de vrede wenst en eigenlijk niemand in
het atoomtijdperk de oorlog redelijk vindt, maar helaas ook niemand zeggen kan hoe
lang die redelijkheid op aarde nog duren zal. Internationale ontwapening is
onvoldoende en zelfs gevaarlijk, indien de onderscheiden menselijke ideologieën
niet leren met elkaar in vrede te leven. Want bakermat van de oorlog is het ideologisch
imperialisme, waarbij men plots gaat menen dat men de waarheid in pacht heeft en
dat men voor die waarheid dus alles op het spel moet zetten. De oplossing van A.
Booth is tweevoudig. Enerzijds moeten passende vredesinstellingen zoals o.m. de
Verenigde Naties zoveel mogelijk bevorderd worden, om aan het eenheidsbelang
van de mensheid voortdurend gestalte te geven. Anderzijds komt aan de christelijke
godsdienst een onvervangbare rol toe, doordat
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hij de aardse verwachtingen van de mensheid zinnig en levendig houdt, maar meteen
in het licht van Gods openbaring laat beseffen dat de ultieme zin van het bestaan
noch uitgevochten noch bereikt kan worden in deze wereld. Hiermee is dit essay,
hoewel in theoretisch opzicht vrij rommelig opgesteld, tot een zeer praktisch richtsnoer
geworden om een te radicaal politiek moralisme in de internationale arena te
vervangen door een christelijk realisme op lange termijn. Slecht begrepen, opent het
de weg naar een moreel relativisme, dat stellig tegen de bedoeling ingaat.
A. Poncelet

Werner Marx und Günther Wagenlehner, Herausgeber
Das tschechische Schwarzbuch
Die Tage vom 20. bis 27. August in Dokumenten und Zeugenaussagen
Seewald Verlag, Stuttgart, 1969, 368 pp.
Verschillende sovjetologen zijn tot het besluit gekomen dat het regime van Breshnev
een terugkeer betekent naar de opvattingen van het stalinisme over de onderlinge
gebondenheid van de socialistische landen. In de Prawda van 26 september 1968
publiceerde S. Kowaljow een artikel waarin hij de thesis verkondigde van de beperkte
soevereiniteit en van het beperkte zelfbestemmingsrecht van de socialistische landen.
Volgens deze theorie zou elke communistische partij een verantwoordelijkheid dragen
voor het bereiken van de socialistische maatschappij, niet alleen voor het eigen volk
maar ook nog voor de hele socialistische beweging. Indien een partij tegen deze
opvattingen handelt, hebben de communistische partijen van de andere socialistische
landen de plicht tussen beide te komen en een eventuele afwijking in de kiem te
smoren. Dat is in feite gebeurd in Tsjecho-Slovakije in 1968.
Het boek dat we hier onder handen hebben geeft geen verhandeling weer over
hetgeen er in Tsjecho-Slowakije gebeurd is in de augustusdagen van 1968. Het
beperkt zich tot een relaas van getuigen over hun belevenissen. Tevens geeft het een
Duitse vertaling van de belangrijkste documenten die gepubliceerd werden in die
dagen, ook pro-Russische verklaringen. Het is een onthutsend document, belangrijk
voor verdere studie. Toch rijzen hier enkele vragen en opmerkingen. Het zou bijna
interessant zijn als we op dezelfde wijze konden beschikken over de documenten die
in de andere landen van het Warschau-pact verschenen ter gelegenheid van de
bezetting van Tsjecho-Slovakije. Verder, het is natuurlijk waar dat augustus 1968
een koude douche was voor degenen die hoopten op een positieve contactname met
de Sovjet-Unie, maar we mogen ons daardoor er niet toe laten verleiden de landen
van het oost-blok opnieuw in een getto te stoten; we moeten blijven zoeken naar een
modus vivendi. Tenslotte een opmerking over Husak. De auteurs hebben van hem
geen hoge dunk. Dat is hun goed recht. Husak heeft zeker een weinig idealistische
rol gespeeld. Zulk een rol speelde Janos Kadar ook in 1956 in Hongarije. De vraag
is echter: in welke mate is Husak een ‘realpolitiker’ geweest die voor
Tsjecho-Slovakije gered heeft wat er te redden viel? Heeft ook Kadar dat niet gedaan
in Hongarije in 1956?
A. Van Peteghem
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Eckart Foertsch
Die S.E.D.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969, 198 pp,. DM. 15,80.
Nog steeds bezitten de zogenaamde oostbloklanden ofwel het éénpartijensysteem,
ofwel een meerpartijensysteem waarin de communistische partij de hoofdrol speelt
met een aantal niet-communistische partijen, verenigd in een volksfront. Dit laatste
systeem is van toepassing in de D.D.R., waarin de Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands wel de hoofdrol speelt, maar toch nog de C.D.U. en de L.P.D. toegelaten
heeft. S. heeft een onderzoek gewijd aan de S.E.D., die ontstaan is door de
samensmelting van de S.P.D. (Sozialistische Partei Deutschlands) en de K.P.D.
(Kommunistische Partei Deutschlands). Förtsch onderzoekt de structuur van de
S.E.D. en geeft tevens haar ontwikkeling aan. Hoe ziet de S.E.D. haar rol als de
feiteleik ene partij? Hoe reageert ze op de maatschappelijke evolutie van de DDR?
Hoe is er een doorstroming van de opvattingen van het partijlid naar de hoogste
bestuursorganen? Achtereenvolgens komen aan bod: het ontstaan van de S.E.D. en
haar karakter als democratische volkspartij, de organisatie van de partij, de verhouding
tussen partij en leden, de arbeid in de kaders van de partij, de sociale structuur van
de partij, de techniek van de leiding, de relaties tussen de partij en de andere
communistische partijen. Interessant werk, dat een goed afgerond beeeld geeft van
de innerlijke werking van de S.E.D.
A. Van Peteghem
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Mireille Cottenjé
Eeuwige Zomer
Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage / Rotterdam, 1969, 126 pp..
Lapland met zijn bergen, koele meren, vervelende muggen en midzomernachten
vormt het kader waarin Guya, de hoofdpersoon, in een monologue intérieur haar
verhouding tot Peter (haar echtgenoot, tam, trouw en betrouwbaar) en tot Lex (haar
minnaar, wreed, cynisch, een lieve smeerlap) reconstrueert. Als vrouw peilt zij naar
het wezen van de man, naar wat aantrekt en afstoot in hem. ‘Er zijn geen woorden
voor. Er is enkel de verstikkende bewustwording van deze wrede waarheid: liefde,
haat, beiden dragen de kiem van de vernieling in zich....’ (p. 92). Deze liefde-haat
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verhouding in haar verschillende momenten: twijfel en geluk, verwijdering en
aangetrokkenheid, vertedering en cynisme, veiligheid en angst, is het centrale gegeven
dat via flash-backs en korte scenes uit de tocht van Guya en Lex ontrafeld wordt. In
een met vlagen van opstandigheid en luciditeit doortrokken fatalisme schreef Mireille
Cottenjé het failliet van een liefde en een leven neer.
J. Gerits

Jef Geeraerts
Indian Summer
Manteau, Brussel - Den Haag, 1969, 144 pp., f 3,95 / BF. 55.
Vijf verhalen, een hoorspel, Kruisweg 1968 (een tekst door Jef Geeraerts gebracht
te Antwerpen ter gelegenheid van de eerste Anti-Censuur Read-In) en een commentaar
post factum zijn hier samengebracht. In de verhalen gaat het om wat S. zelf een
‘inwijding’ noemt. Daarmee bedoelt hij: het brengen van de aandachtige lezer tot
een scherp en acuut bewustzijn van de voortschrijdende Tijd, bewustzijn dat steeds
vergezeld gaat van lucide doodsangst, besef van de absurditeit van het bestaan, de
vaststelling dat God een fictie is, het aanvaarden van zijn fundamentele eenzaamheid
in het Dasein zum Tode (p. 91). Op de achtergrond is ook telkens een aanklacht
hoorbaar tegen alles wat het leven artificieel maakt en het afremt of beknot uit hoofde
van algemeengeldende opvattingen, morele normen of godsdienstige overtuiging.
Deze aanklacht wordt geformuleerd in een lyrische evocatie van het vrije leven in
intieme verbondenheid met de natuur (vnl. in de langere verhalen ‘Indian Summer’
en ‘De zeer goede plek’) of in een bewust aangewend cynisme dat choqueren en
kwetsen wil (het hoorspel ‘Avondspelen’).
Een verhaal van Geeraerts is een bekken van woorden, wild uitgestort of
voorzichtig, haast teder uitgegoten, naargelang het effect dat hij bij zijn lezers bereiken
wil.
In een ‘Kommentaar post factum’ van een zestigtal bladzijden ‘bedoeld als
vervreem-
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dingseffect voor de (aandachtige) lezer en als elementaire voorlichting ten behoeve
van de (slechte) kritiek’, duidt Geeraerts enerzijds de ‘Sitz im Leben’ van zijn verhalen
aan en valt hij anderzijds heftig uit tegen de gevestigde kritiek, voor 95% bedreven,
aldus de S., door amateurs die naast eerlijkheid en moed bovendien nog gebrek
hebben aan creatief talent. Met de zelfzekerheid van de kunstenaar die in zijn eigen
artistiek kunnen gelooft en de eigen bestaanservaring verabsoluteert, geeft Geeraerts
lucht aan zijn afkeer voor de snuffelaars-naar-plagiaat, de scherpzinnige filologen,
de katholieke moralisten. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hij daarbij open
deuren intrapt.
J. Gerits

Philip Roth
Portnoy's klacht
(vert. Else Hoog), Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 280 pp., f 12,50.
Terecht heeft dit boek lang op de Amerikaanse bestseller-list gestaan. Het beschrijft
de frustraties van een joodse jongen in de Amerikaanse samenleving. Dat met name
op het gebied van de seksualiteit de frustraties zeer breed uitgemeten worden, mag
een concessie aan de literaire mode van het ogenblik zijn: Portnoy's onzekerheid en
onophoudelijke zelfreflectie zijn uitstekend beschreven.
G. Adriaansen

Walter Muschg
Die dichterische Phantasie
Einführung in eine Poetik
Francke Verlag, Bern/München, 1969, 180 pp., Schw. Fr. 16,80.
Geen nieuw werk van de bekende, kortgeleden gestorven Zwitserse
literatuurtheoreticus ligt hier voor ons, maar een onveranderde herdruk van twee
hoofdstukken (Die Phantasie en Das Wort) uit de tweede druk van zijn Tragische
Literaturgeschichte (1953). Muschg zelf had deze nog altijd uiterst waardevolle
beschouwingen voor de derde oplage (1957) laten vervallen, omdat zij in een nog te
concipiëren werk over de literaire fantasie beter op hun plaats zouden zijn; zijn
weduwe laat ze nu afzonderlijk verschijnen. Nieuw is daarom in deze uitgave slechts
de imposante, 345 nummers omvattende bibliografie van Muschgs publikaties.
Th. van Oorschot

Hubert Fichte
Café Palette
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 331 pp., f 16,50.
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Een uitvoerige bespreking van de oorspronkelijke uitgave werd gegeven in Streven,
november 1968, p. 104. Een contourloze roman, een roman zonder interne
duidelijkheid, maar een meesterlijke weergave van het losgeslagen leven van moderne
Duitse jeugd. Zoals de recensent samenvatte: ‘Als je je weerzin tegen een
outsiders-seksualiteit van deze driftelingen weet te overwinnen, dring je door tot één
van de prachtigste romans van de naoorlogse Duitse letterkunde’.
R.S.

Dieter Wellerhoff
Die Schattengrenze. Roman
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1969, 241 pp., DM. 18-, ing. DM.
10,-.
Wellerhoffs tweede roman bezit vele positieve kanten. Hij wil een versmelting zijn
van het misdadigersverhaal met de roman van literaire importantie. Deze formule is
niet nieuw, maar blijft prijzenswaardig. In dit genre wel ongeveer een nieuw type is
de ‘held’ van de roman, een mislukkeling die misschien eerlijk zou willen zijn, maar
zich uiteindelijk niet staande weet te houden. Zijn angst, wanneer de fiscale recherche
zijn handeltje in gestolen auto's dreigt te ontdekken, zijn radeloze vlucht over de
grens, zijn doffe hoop in een miezerig Hollands pensionkamertje, dat de politie hem
maar zal vinden, tracht Wellershoff in taal en opbouw van zijn roman weer te geven.
Ook dit streven verdient positieve waardering, maar betekent toch de mislukking
van het boek. Want Wellershoff gelooft, dat hij de nervositeit van de man kan vangen
in een onsamenhangende cascade van losse impressies (waarbij terloops moet worden
opgemerkt, dat in korte passages Wellershoffs poëtisch kunnen duidelijk naar voren
komt) en dat hij de radeloosheid van de boef-in-het-nauw kan weergeven door van
het in minimaal kleine snippers verknipte verhaal een temporele hutspot te maken.
Het resultaat is een onoverzichtelijke en onnodige warboel zonder esthetische werking.
Wellershoff is helaas aan de duistere kant van de ‘Schattengrenze’ blijven steken.
Th. van Oorschot
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Toneel
Arnold, Arnim - Friedrich Dürrenmatt. - Colloquium, Berlin, 1969, 96 pp., DM.
5,80.
Berge, H.C. ten - Yugao een verhaal en vijf no-spelen. - Van Gennep,
Amsterdam, 1969, 99 pp., f 6,50.
Bickert, Hans Günther - Studien zum Problem der Exposition im Drama der
tektonischen Bauform. - Elwert, Marburg, 1969, 130 pp., DM. 18,-.
Poggi, Jack - Theater in America. - Cornell University Press, Ithaca, 1968, 328
pp., 91/-.
Pohl, Rainer - Strukturelemente und Entwicklung von Pathosformen in der
Dramensprache Bertold Brechts. - Bouvier, Bonn, 1969, 192 pp., DM. 26,-.
Klaus Schöning, Hrsg. - Neues Hörspiel. Texte. Partituren. - Suhrkamp,
Frankfurt, 1969, 462 pp., met gramofoonplaat.
Sebald, Winfried - Carl Sternheim. Kritiker und Opfer der Wilhelminischen
Aera. - Kohlhammer, Stuttgart, 1969, 146 pp., DM. 12,80.
Teaterjaarboek 1966-1967. - Ministerie van Cultuur, Brussel, z.j., 123 pp..
Teaterjaarboek 1967-1968. - Ministerie van Cultuur, Brussel, z.j., 172 pp..

Alois Wierlacher
Das bürgerliche Drama. Seine theoretische Begründung im 18. Jahrhundert
Wilhelm Fink, München, 1969, 207 pp., DM. 28,-.
Ondanks de uitvoerigheid waarmee over het burgerlijke drama als ideologisch én
dramaturgisch fenomeen reeds geschreven is, bezit deze nieuwe behandeling twee
verrassende nieuwigheden. In de eerste plaats houdt S. zich weinig bezig met de
teksten zelf en concentreert hij zich op de theoretische verantwoording (vooraf én
nadien) van de zich ontwikkelende nieuwe inhouden en vormen; S. stelt zich niet
tevreden met Duitsland alleen (waar inderdaad de meeste theoretici, evenals
tekstschrijvers overigens zijn aan te wijzen), maar neemt de gehele Westeuropese
theorie (ook Frankrijk, Engeland en Italië) in zijn synthese op. Tussen 1731 en 1802
wordt het tragediemonopolie (koningsdrama) aangevochten en wordt de komedie
in- en extern hervormd; de combattieve stelling, dat niet alleen koningen in staat zijn
de waardige motieven te torsen, maar alle standen krachtens de gelijkheid van de
mens, helpt deze beweging aan haar sociologische benaming. De
historisch-systematische analyse van al deze forumredenaars is de eerste opzet van
dit werk en Sch. haalt uit o.m. Nivelles de la Chaussée, Voltaire, Diderot, Marmontel,
Beaumarchais, Mercier, Lillo, Milizia, Valdastri, Gellert, Lessing, Herder, Lenz,
Schink, Schiller, Gemmingen een synthese omheen de constante kenmerken: het
‘held’- begrip (uit sublimering losgemaakt, tot idealisering van een
doorsnee-menselijke gedragstype herleid), het realisme van de situatie en personen,
de illusie van de intrige en de moraal, de nutsfactor als dragend fundament, het
sentimentalisme als effect dat tevens fungeert als a-moraal. Het tweede
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verrassingsaspect is S.'s weigering de sociologisch-maatschappelijke ommekeer van
het ‘burger’-fenomeen als impuls te aanvaarden; hij ziet veeleer jeugd- en
eruditie-factoren verantwoordelijk die zich tegen Gottsched en de geldende
kunstwaarden keerden en een generatietwist uitlokten, handig verbonden met
theaterpsychologische gegevens (associatiebehoefte van het publiek). Zo verlegt hij,
met fraai bewijsmateriaal, het begrip ‘burger’ van een sociologische denominatie
naar een ethisch cultuur-begrip (cfr. honnête homme, de ‘menschlicher Held’ van
Lessing). Er lijkt mij meer en uitvoeriger materiaal nodig om deze thesis volkomen
waar te maken, maar de vrij eentonige discussie tot nog toe heeft S. in elk geval
nieuw leven bijgebracht.
C. Tindemans

Johann Friedrich von Croneck
Der Misstrauische. Ein Lustspiel
(Komedia 14), 118 pp., DM. 9,80.
Johannes Kerckmeister
Codrus. Ein neulateinisches Drama aus dem Jahre 1485
185 pp., DM. 32,-. De Gruyter, Berlin, 1969.
Het nieuwste deel in de uitstekende Komediareeks is, in het spoor van Gellert, een
‘emfindsames Lustspiel’, een verbinding tussen satire en sentimentalisme van J.F.
von Croneck (1731-58), een zwaarmoedig dichter vroeg aan de pokken bezweken.
Het stuk is van ca. 1750. Levendig door de uitbreiding van het aantal rollen en dus
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van de intrige, lijkt het stuk onderweg naar een psychologisch analytisme, wat het
als typologische karakterkomedie uit de doorsneeproduktie weghaalt. Uitgeefster S.
Roth bezorgt ook thans alle informatie: de editiedata, de ontstaansgeschiedenis, de
genrehistorische classificatie, de analyse met vooral aandacht op de structuurtechniek,
de bijvalsgeschiedenis en de steunliteratuur. ‘Codrus’ is een filologisch meesterwerkje
van uitgever L. Mundt; het sterk op de volkstaal leunende Latijnse drama, gebaseerd
op de Romeinse komedie en de Latijnse scholierendialogen, behoort tot het
humanistische schooldrama, d.w.z. het is een der eerste zelfstandige uitingen van
een ontluikende dramatiek in Duitsland. De commentaar is voorbeeldig rijk, en alle
aandachtsfacetten worden uitvoerig en instructief meegedeeld.
C. Tindemans

William E. Taylor, ed.
Modern American Drama: Essays in Criticism
Everett/Edwards, DeLand, Florida, 1968, 200 pp., $ 8,-.
Deze bundel profielen van toneelauteurs (E. O'Neill, C. Odets, M. Anderson, T.
Williams, A. Miller, E. Albee) en - strekkingen (comedy of manners tussen de twee
oorlogen, het versdrama, het theater der romanciers, Off-Broadway-teksten) signaleert
de bekende mensen en dingen, vertelt vlug en informatief, maar vergeet enige diepere
vraag te stellen. Het geheel komt bijgevolg amper boven het cliché uit. Belangrijk
als werkinstrument is de bibliografische lijst, tijdschriftenbijdragen incluis. De
verbeeldingsmethodiek, de tijdsthematische synthese en de theatraliseringstendensen
bleven echter uitgespaard.
C. Tindemans

Erich Segal
Roman Laughter
The Comedy of Plautus
Harvard University Press, Boston, 1968, 229 pp., $ 6,95.
Deze studie over de Romeinse komedieauteur Plautus wil geen onthechte dramatische
exegese zijn, maar de relatie tot de actuele Romeinse cultuur en de komische traditie
onderzoeken. Daarom wordt niet minutieus elk stuk afgespeurd maar de collectie
prikkels gebundeld, soms ook afgezet tegen Terentius. Het resultaat is dat S. kan
aantonen dat Plautus' komedie bestaat op de omkeerbaarheid van de realiteit; alles
wat voor het publiek in het dagelijks leven conventioneel of heilig is, wordt op deze
scène binnenstebuiten gekeerd. De festivaltraditie (waarin alles mocht) was hiertoe
de aanleiding; dat echter de autoriteit van de vader, de eer van de vrouw, de status
van de slaaf, de betekenis van het geld behandeld konden worden in strijd met de
gevestigde normen, verraadt de sociale basis van de komedie. Dat hieruit bovendien
consequenties voor de maatschappelijke tradities zelf moesten voortkomen, wordt
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handig gedemonstreerd. Zodat dit boek, behalve een intelligente ontleding van een
auteur, ook een vérstrekkende commentaar op een tijd en een beschaving is geworden.
C. Tindemans

Robert Cohen
Giraudoux: Three Faces of Destiny
The University of Chicago Press, Chicago, 1968, 164 pp., 72/-.
De literatuur over J. Giraudoux is weinig uitgebreid en dat deze studie dan nog meteen
een poging tot rehabilitatie moest worden, tekent zijn bedrukte reputatie. Het is S.'s
stelling dat Giraudoux, beslist geen filosoof noch systeemdenker, niettemin meer
dan een persoonlijke onrust heeft uitgeschreven en de tijds- en wereldproblemen in
een dramatische metafoor heeft opgevangen. S. deelt de produktie in drie categorieën
in: seksuele, de metafysische en de politieke drama's, eigenlijk telkens plotvarianten
van een zelfde basismotief: de bedreigde stelling van de mens in het wereldgebeuren,
en dat op het intiem-persoonlijke, op het universeel-fictieve en op het
maatschappelijk-Franse vlak. Al verwaarloost S. de vele servitudes en promoveert
hij Giraudoux' stijl als te adequaat thematisch i.p.v. evident ook badinerend en
esthetiserend-onverbindend, dan weet hij wel de grondrelaties tussen auteur en tijd
overtuigend uit te werken. Hem uitroepen tot de voedstervader van het absurde
theater, lijkt mij echter te veel ijver, vooral nog omdat boodschap en dramatische
textuur bij Giraudoux niet dezelfde systematiek kunnen aanwijzen.
C. Tindemans
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Timo Tiusanen
O'Neill's Scenic Images
Princeton University Press, Princeton, 1968, 388 pp., $ 10,-.
Knut Dorn
Die Erlösungsthematik bei Eugene O'Neill
Eine Analyse der Strukturen im Spätwerk
C. Winter, Heidelberg, 1968, 136 pp., DM. 22,-.
T. Tiusanen, regisseur bij en codirecteur van het Finse Nationale Theater, heeft
O'Neill niet thematisch benaderd, maar scenisch, d.w.z. de evaluatie van het werk
gebeurt door de wijze waarop O'Neill gebruik heeft gemaakt van de drama- en
scènetechnische middelen: plaats van handeling, licht- en klankeffecten, rekwisieten,
gestiek en dialoog. Tegelijk heeft S. de discussie van andersoortige evaluaties
(psychologisch, literair, sociologisch) geïntegreerd. De werkindeling (zoekperiode
1913-20, waarin realisme vecht met melodrama, middenperiode 1920-34 met vele
experimenten, eindtijd 1934-43 met de eigen vondst van het dynamische realisme)
is niet verrassend, wel de beredeneerde verantwoording, na analyse van de complexe
apparatuur.
K. Dorn beperkt zich tot het parabelaspect, vaststellend dat het verlossingsmotief
doorheen de hele O'Neill een hoge frequentie haalt maar nagenoeg exclusief in de
beroemde laatste drama's (The Iceman Cometh, Long Day's Journey Into Night, Moon
for the Misbegotten) modelkarakter bezit. Dit erg gesystematiseerde onderzoek
(formele integratie met confessio, symbool-complex en cyclische structuur;
romantische, mystieke en christelijke variaties op het grondmotief; interpretatie van
het christelijke motief: verschuiving met ironie en groteske, wijziging van de
samenhang van schuld en dood, het humane medelijden als O'Neill's persoonlijke
centrum) laat geen scène onbesproken en het resultaat is zonder meer definitief.
Terwijl de dramatisch-scenische zelfstandigheid van O'Neill niet wordt geschonden,
blijft hij ook mentaal-intuïtief en geëngageerd-in-het-leven een autonome kleur
bezitten die hij in gave, geldige beelden heeft uitgedrukt.
C. Tindemans

Film
Barr, Charles, e.a. - The films of Jean-Luc Godard. - Studio Vista, London,
1969, 192 pp., geïll., 15/-.
Brecht, Bertold - Texte für Filme. I. Drehbücher, Protokolle. II. Exposés,
Szenarien. - Suhrkamp, Frankfurt, 1969, 303 en 673 pp..
Mc Bride, Joseph - Persistence of vision. - The Wisconsin Film Society,
Madison, 1968, 221 pp., geïll., $ 3,95.
Buache, Freddy - Le cinéma italien d'Antonioni à Rossi. - La Thièle, Yverdon,
1969, 173 pp., geïll..
Deelen, Arnoud van - Sinds Godard. De Franse film vanaf de Nouvelle Vague.
- Van Gennep, Amsterdam, 1969, 282 pp., geïll., f 14,50.

Streven. Jaargang 23

The films of Robert Bresson. - Studio Vista, London, 1969, 128 pp., geïll., 10/6.
Godard, Jean-Luc - Pierrot le fou. - Lorrimer, London, 1969, 104 pp., geïll.,
15/-.
Hesse-Quack, Otto - Der Uubertragungsprozess bei der Synchronisation von
filmen. Eine interkulturelle Untersuchung. - Reinhardt, München, 1969, 149
pp., DM. 32,-.
Pasolini, Pier Paolo - Teorema. - Garzanti, Milano, 1969, 207 pp., L. 2000.
Higham, Charles en Joel Greenberg - The celluloid muse. Hollywood directors
speak. - Angus and Robertson, London, 1969, 268 pp., geïll., 50/-.
Parrain, P. - Regards sur le cinéma Indien. - Le Cerf, Paris, 1969, 400 pp.,
geïll.
Porcile, F. - Présence de la musique à l'écran. - Le Cerf, Paris, 1969, 376 pp..
Quin, James - The film and television as an aspect of european culture. - Sijthof,
Leiden, 1969, 168 pp., f 14,-.
Siegel, Don - American cinema. - The British Film Institute, London, 1969, 59
pp., 2/-.
Speed, F. Maurice - Film review 1969-1970. - W.H. Allen, London, 1969, 228
pp., geïll., 30/-.
Sussex, Elisabeth - Alindsay Anderson. - Studio Vista, London, 1969, 96 pp.,
geïll., 10/6.
Truffaut, François - Hitchcock. - Panther Books, London, 1969, 423 pp., geïll.,
30/-.
Wollen, Peter, e.a. - Samuel Fuller. - Film House, Edinburgh, 1969, 127 pp.,
geïll., 12/6.
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Amédée Ayfre
Le Cinéma et sa Vérité
Editions du Cerf, Paris, 1969, 267 pp., geïll., FF. 17,30.
Amédée Ayfre
Cinéma et Mystère
Editions du Cerf, Paris, 1969, 127 pp., geïll., FF. 12.
Posthuum worden hier enkele opstellen van wijlen A. Ayfre gepubliceerd, aangevuld
met kritische beschouwingen van Patrick Giros en René-Claude Baud (Le cinéma et
sa vérité) en van Alain Bandelier (Cinéma et Mystère). De artikelen zijn geschreven
in het begin van de jaren zestig, en dat is reeds een eerste verrassing: stuk voor stuk
zouden ze een decade eerder geschreven kunnen zijn. Afgezien hiervan is de
totaalindruk nogal pijnlijk. Ieder stukje loopt over van goede bedoelingen, van een
onmiskenbaar genereus humanisme, en van een bekommernis om het medium per
se te doen uitlopen in het transcendentele (wat dat voor S. ook moge zijn: er wordt
heel wat over mystère, sacré, enz. geschreven). Dit gaat echter gepaard met een latent
onbegrip en, daarmee uiteraard samenhangend, een verborgen misprijzen voor het
wezen van de film. De vage humanitaire cultureïstische en elitaire obsessies worden
nergens geschraagd door een originele kennis van datgene waarover S. spreekt. Film
is een ‘aanleiding’: een helaas typerende houding voor wat men de ‘katholieke
filmkritiek’ kan noemen. Het ergste is dat die ‘aanleiding’ toch niet belangrijk genoeg
blijkt te zijn om er veel inspanning voor te doen: met het gevolg dat men over film
in deze bundels maar bitter weinig treffende dingen leest.
E. De Kuyper

Andrew Sarris
The American Cinema
Directors and directions 1929-1968
Dutton Press, New-York, 1968, 383 pp., $ 2.95.
Tot voor kort heeft de Amerikaanse film in de V.S. zelf weinig enthousiaste kenners
gehad. Sarris suggereert hiervoor een reden: negatieve en zelfs ongenuanceerd
destructieve kritiek zou voor de Amerikaanse filmcriticus het bewijs betekenen van
zijn onafhankelijkheid t.o.v. Hollywood. Positieve appreciatie en goed
gedocumenteerde analyse moest voornamelijk in Frankrijk gezocht worden. Eén van
de eerste die hier verandering in bracht was A. Sarris zelf, die enkele jaren trouwens
redacteur van de Amerikaanse versie van Les Cahiers du Cinéma is geweest. Zijn
auteur-theorie is genuanceerder dan die van de Franse kritiek (vroeger), maar met
deze heeft hij een enorme kennis van de zgn. commerciële cinema en een liefde voor
de Hollywoodproduktie gemeen. Dit essay is de uitwerking van een provocerend
artikel (verschenen in Film-Culture no 27, 62), waarin hij de Amerikaanse
filmrealisatoren volgens een heel subjectief patroon rangschikte. Dit vrij arbitraire
middel is ook niet meer dan een middel om de bomen in het bos te onderscheiden,
zoals hij zelf zegt. Over de indeling kan vanzelfsprekend gevit worden, maar niet
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over de luciditeit waarmee S. zijn stof behandelt. Hij blinkt vooral uit in
miniaturistisch werk (al zijn zijn algemenere overzichten ook niet van kritisch inzicht
ontbloot): in merkwaardige kernachtige formuleringen, in verrassende paradoxen
weet hij vrij complexe samenhangen of persoonlijke gedachtengangen aan de lezer
mee te delen. Het boekje zit heel praktisch in elkaar en biedt naast frisse en boeiende
opinies en portretten ook een overvloed aan feitelijke gegevens, zodat het beslist één
van de basiswerken over de Amerikaanse film genoemd mag worden. En, misschien,
een nieuwe vorm om de geschiedenis van de film te schrijven, op een zowel
persoonlijke als algemeengeldende wijze.
E. De Kuyper

David Will, Peter Wollen e.a.
Samuel Fuller
Edinburgh Film Festival, Edinburgh, 1969, 128 pp., geïll., 12/6.
Alan Lovell, ed.
Don Siegel and the American Cinema
British Film Institute, London, 1969, 59 pp., 2/-.
In Frankrijk heeft men in de jaren vijftig een hele reeks Amerikaanse cineasten
ontdekt, en dit gebeurde meestal n.a.v. een retrospectieve gehouden in de
Cinémathèque. Het is inderdaad een feit dat sommige cineasten, en dit geldt
voornamelijk voor de Amerikaanse, pas hun volle persoonlijkheid reveleren wanneer
men hun volledig oeuvre bekijkt. Elke film afzonderlijk genomen blijkt een
doorsneeprodukt te zijn, een B-picture zoals dat in Hollywoodse termen heet, maar
de som van deze goedgemaakte werken verraadt soms boeiende figuren. Deze ‘théorie
de l'auteur’ wordt nu ook in Groot-Britannië druk beoefend door een hele groep
filmtheoretici, zij het met meer zin voor nuances (maar ondertussen
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is de beweging ook al twintig jaar oud!). Deze twee publikaties zijn uitgegeven naar
aanleiding van een retrospectieve van twee minder bekende Amerikaanse cineasten,
beiden gespecialiseerd in de actiefilm. Beide publikaties zijn gebouwd rond een
uitvoerig interview met de cineast dat telkens overgenomen werd uit een Frans
tijdschrift. De Fuller-monografie laat elke film afzonderlijk behandelen door een
andere recensent (er staat o.m. een opstel van Godard in); de Siegel-brochure biedt
een thematische analyse van Alan Lovell, die op een heel interessante wijze aangevuld
wordt met een vragenlijst aan alle vooraanstaande Britse critici: zij geven hun mening
over de ‘théorie de l'auteur’ en over de Amerikaanse film. Een tekort van de
Fuller-monografie: nergens wordt ingegaan op de (anticommunistische) tendens die
overal in het werk tot uiting komt, en op de vraag welke functie dit politieke
engagement wel eens zou kunnen hebben in een B-picture.
E. de Kuyper

Raymond Durgnat
The Crazy Mirror
Hollywood Comedy and the American Image
Faber and Faber, London, 1969, 280 pp., geïll., 45/-.
Dat S. niet blijft stilstaan bij de grote namen uit de Amerikaanse komische film, maar
de mechanismen van het komische onderzoekt in de totaliteit van een halve eeuw
Amerikaanse film, is de hoofdkwaliteit van dit uiterst boeiende werk. Dat bepaalde
perioden onrecht aangedaan wordt (we denken o.m. aan de komedies uit de stomme
film periode, de ‘It’-serie) is niet zozeer de fout van de auteur; de commerciële cinema
is, men ontdekt het hoe langer hoe meer, eigenlijk nog niet in kaart gebracht. De
produktie uit de jaren dertig, veertig, en vooral de mutaties in de jaren vijftig worden
heel scherp bekeken. Ik heb enorm veel bewondering voor S.'s lapidaire formuleringen
(‘the celluloid couch’ noemt hij een recente strekking; men kan moeilijk preciezer
en concreter zijn), voor de manier ook waarop hij de seksuele implicaties van sommige
films weet te analyseren (zijn ‘lezing’ van ‘Bus Stop’ van Joshua Logan is een
meesterwerkje), maar bovenal voor zijn uitgangspunt: de Amerikaanse film, in casu
de komische, is de reflectie - zij het een grillige (crazy mirror) - van de Amerikaanse
maatschappij. Aanbevolen.
E. de Kuyper

Kunst en architectuur
Alkim, U. Bahadir - Anatolie I. Des Origines à la fin du IIe millénaire av. J.C.
- Nagel, Genève/Sequoia, Bruxelles, 1968, 290 pp., geïll., BF. 495.
Althaus, Pater F. en Aldo Henggeler - (Denkmodell Stadtraum: Planung Mensch
- Umwelt). - Arthur Niggli, Teufen, 1969, 78 pp.
Amodeo, Anna - Grafica Flamminga e renana del Quattrocento. - Istituto
universitario Olandese di storia dell'arte, Firenze, 1969, 133 pp., 59 platen.
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Arbeitsberichte zur Planungsmethodik. Bericht I. Bewertungsprobleme in der
Bauplanung. - Karl Krämer, Stuttgart, 1969, 218 pp., geïll., DM. 24,80.
Architekturwettbewerbe. - (59. Gemeinschaftseinrichtungen), Karl Krämer,
Stuttgart, 1969, 128 pp., geïll., DM. 19,80.
Belenitsky, Alexandre - Asie centrale. - Nagel, Genève/Sequoia, Bruxelles, 1968,
253 pp., geïll., BF. 495.
Bloch, Raymond - Les Etrusques. - Nagel, Genève/Sequoia, Bruxelles, 1969,
197 pp., geïll., BF. 495.
Busch, Harald - Deutsche Gothik. - Schroll, München, 1969, 320 pp., 254 pl.,
DM. 64,-.
Constant - Opstand van de homo ludens. - Brand, Hilversum/Romen en zonen,
Maaseik, 1969, 148 pp., f 12,90, BF. 200.
Evers, H.G. - Kunst van Europa. Deel 15: Impressionisme, expressionisme,
abstracte kunst. - Elsevier, Brussel, 1969, 208 pp., 50 kleurplaten, BF. 595.
Gimpel, Jean - The Cult of Art. - Weidenfeld & Nicholson, London, 1970, 178
pp., 42/-.
Gryaznov, Mikhail - Sibérie du sud. - Nagel, Genève/Séquoia, Bruxelles, 1969,
252 pp., geïll., BF. 495.
Hillier, Bevis - Posters. - Weidenfeld and Nicholson, London, 1969, 295 pp.,
95/-.
Huybers, Bernard - Door podium en zaal tegelijk. - Gooi en Sticht, Hilversum,
1969, 104 pp.
Kaprow, Allan - Days off. A calendar of Happenings. - Museum of modern art,
New-York, 1969, geen paginering.
Karageorghis, Vassos - Chypre - Nagel, Genève/Séquoia, Bruxelles, 1968, 271
pp., geïll., BF. 495.
Lazarev, Viktor N. - Theophanes der Grieche. - Anton Schroll, Wien/München,
1968, 285 pp., DM. 48-, ÖS. 320.
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Ledrut, Raymond - L'espace sociale de la ville. - Anthropos, Paris, 1969, 370
pp., geïll., FF. 39,15.
Marasovic, Jerko en Tomislav - Der Palast des Diokletian. - Schroll,
Wien/München, 1969, 78 pp., 100 platen, DM. 48,-.
Metzger, Henri - Anatolie II. Début du Ier millénaire av. J.C. - Fin de L'époque
romaine. - Nagel, Genève/Séquoia, Bruxelles, 1969, 250 pp., geïll., BF. 495.
Pawlik, Johannes - Theorie der Farbe. - DuMont Schauberg, Köln, 1969, 113
pp., geïll..
Picard, Gilbert - Rome - Nagel, Genève/ Séquoia, Bruxelles, 1969, 283 pp.,
geïll., BF. 495.
Piotrovsky, Boris B. - Ourartou. - Nagel, Genève/Séquoia, Bruxelles, 1969, 222
pp., geïll., BF. 495.
Reihenhäuser, Gruppenhäuser, Hochhäuser. Verdichtete Wohnformen. - (Hrsg.
von der Deutschen Bauzeitschrift), Bertelsmann, Gütersloh, 1969, 208 pp.,
geïll., DM. 36,-.
Sablosky, Irving - American music. - University of Chicago press, Chicago,
1969, 228 pp., 79/-.
Sachs, Curt - De geschiedenis van de dans. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 469 pp., f 8,50.
Schuchhardt, Walier-Herwig - Griechische Kunst. - Belser, Stuttgart, 1969, 191
pp., geïll., DM. 24,80.
Schwarz, Felix, und Frank Gloor, Hsg. - Die Form. Stimme des deutschen
Werkbundes 1925-1934. - Bertelsmann, Gütersloh, 1969, 357 pp., geïll., DM.
21,80.
Sonkes, Micheline - Dessins du XVe siècle. Groupe Van Der Weyden. - Nationaal
centrum voor navorsing over de Vlaamse primitieven, Brussel, 1969, 324 pp.,
68 platen.
Sutter, Ignace de - De schoonheid van het gregoriaans. - B.R.T. Nederlandse
Uitzendingen, Brussel, 1969, 56 pp., geïll.
Vogt, Paul - Was sie liebten.... Salonmalerei im 19. Jahrhundert. - DuMont,
Schauberg, Köln, 1969, z.p., geïll..
Wolf, Walther - Frühe Hochkulturen. - Belser, Stuttgart, 1969, 208 pp., geïll.,
DM. 24,80.

Valentin Vermeersch
Brugges Kunstbezit
Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1969, 232 pp., 49 pl., BF. 440.
‘Vijftig kunsthistorische opstellen’ luidt de ondertitel van dit boek dat niet goed in
logische categorieën onder te brengen is. Het kan misschien best beschreven worden
als kunstgeschiedenis voor de toerist, indien die twee termen ergens met elkaar te
rijmen zijn. Nadat in het eerste deel de vijftig belangrijkste merkwaardigheden
(architectuur, sculptuur, schilderkunst en grafiek) van Brugges kunstbezit zijn
beschreven, vraagt men zich wel af, welke nu de volgende delen zullen zijn.

Streven. Jaargang 23

S. Heester

Barbara Rose
Amerikas Weg zur modernen Kunst
M. DuMont Schauberg, Köln. 1969, 302 pp., 224 ill., 3 7klpl., DM. 17.50.
Het boek van de bekende kunstcriticus Barbara Rose over de ontwikkeling van de
Amerikaanse kunst in de twintigste eeuw is bijzonder revelerend. De feiten die ze
meedeelt zijn voor het grootste deel wel bekend, maar ze weet ze, vanuit haar
vertrouwdheid met het actuele kunstgebeuren, in een nieuwe visie te integreren, die
zowel voor de recente geschiedenis van de schilderkunst voor 1950 als voor de
richting van de actuele stromingen verhelderend werkt. Men kan stellen dat in dit
boek de actuele kunst van de U.S.A. zich van zijn oorspronkelijke traditie bewust
wordt, dat zij hier haar eigen verleden ontdekt. Dit is goeddeels door de afrekening
met de Europese kunst bepaald, maar juist in die afrekening openbaart zich geleidelijk
toch een oorspronkelijkheid, die maakt dat in de jaren vijftig de Amerikaanse
schilderkunst zich over de hele wereld ging imponeren. Eén bedenking maakt men
bij dit overzicht: de auteur beperkt zich, blijkbaar bewust, tot de schilderkunst,
preciezer, tot het specifiek schilderkunstige, waarvan men zich afvraagt of dit de
Amerikaanse kunst in haar geheel wel ten volle recht doet. Ook hierin voelt men de
nawerking van het Europese standpunt en de behoefte om de Amerikaanse kunst een
plaats te geven binnen 't Europese perspectief. Het feit dat de Amerikaanse sculptuur
als het ware in een aanhangsel wordt behandeld maakt deze leemte wel gedeeltelijk
goed, maar kan het perspectief van het boek niet corrigeren. De Duitse vertaling is
vlot. De illustratie, documentair opgezet, staat nauw in verband met de tekst en biedt
een correct bewijsmateriaal voor de voorgestelde thesis.
G. Bekaert
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Miscellanea
Aldis, Brian - Aarde werk. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 158 pp., f 3,25.
Ballard, J.G. - De kristallen aarde. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 191 pp.,
f 3,25.
Het Boek in Vlaanderen 1969-1970 - Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekwezen, Antwerpen, 1969, 272 pp.
Booker, Christopher - The Neophiliacs. - Collins, London, 1969, 381 pp., 42/-.
Buchsbaum, Ralph - De ongewervelde dieren, I en II. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 229 pp. en 223 p., er deel f 6,50.
Burningham, John - Wandsprookjes. - Kosmos, Amsterdam, 1969, f 6,75 per
stuk.
Feldmann, Erich - Neue Studien zur Theorie der Massenmedien. - Reinhardt,
München, 1969, 193 pp., DM. 16,-.
Gamarra, Pierre - Die Geheimnisse von Toulouse. - Verlag Neues Leben, Berlin.
1969, 368 pp..
Het gevecht met de mammon. Interviews met kontesterende studentenleiders in
West-Europa. - (Interviewer Jos de Man). - Manteau, Brussel, 1969, 112 pp.,
BF. 125.
Harrison, Harry - Doodsstrijd in Appsala. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969,
191 pp., f 3,25.
Den Hollander - Bronder, W. - De trein die nooit meer stopt. - Kosmos,
Amsterdam/ Antwerpen, 1969, 205 pp.
Junge Menschen im jungen Staat. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 227 pp.,
geïll..
Klabund, (ps. Alfred Henschke) - Borgia. Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 157
pp., f 2,95.
Krieger, Arnold - Jokoenda. - Kosmos, Amsterdam, 19699, 369 pp., f 16,50.
Kröger, Alexander - Sieben fielen vom Himmel. - Neues Leben, Berlin, 1969,
304 pp., DM. 12,-.
Leeuw, Manya en Eric de - Lees beter, lees sneller. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 236 pp., f 4,50.
Loey, Dr. A. van - Middelnederlandse Spraakkunst. I. Vormleer. Wolters-Noordhoff, Amsterdam, 1969, 113 pp., f 12,50.
Maas, Peter - The Canary That Sang. - Mac Gibbon & Kee, London, 1969, 269
pp., 36/-.
Maupassant, Guy de - In Paris und auf dem Lande. - Neues Leben, Berlin, 1969,
481 pp.
Scheer, Lieve - Spreek Nederlands! - Manteau, Brussel, 1969, 104 pp., BF. 75.
Sterkens, R. en P. Sterkens-Cieters - Het stellen van brieven. - De Boeck, Brussel,
1969, 219 pp..
Toft, Mogens en John Fowlie - Variaties 2. - N.V.S.H., Den Haag, 1969, f 15,10.
Tonckens, Lysbeth - Spelregels voor sprekers. - Standaard, Antwerpen, 1969,
191 pp., BF. 175.
Vance, Jack - Onder de wankh. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 190 pp., f
3,25.
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Vanhaverbeke, Pol - Zus had geen geluk. Ze zat juist in bed met sinterklaas. Lannoo, Tielt, 1969, 96 pp., BF. 80.
Vierde verslagboek. 1965-1969. - Kultuurraad voor Vlaanderen, 1969, 142 pp..
Vries, Dr. G.J. - De Zang der Sirenen. - Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969,
169 pp., f 12,90.
White, H.A.B. - Punch's Companion to the Classics. - Centaur Books, Slough,
1969. 68 pp., 7/-.
Wohlgemuth, J. - Verlobung in Hullerbusch. Neues Leben, Berlin, 1969, 463
pp., DM. 6,80.
Zandvoort, R.W. - A Handbook of English Grammar. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1969 II, 405 pp., f 18,75.

John Barbour
De mens op de maan
Een dossier van Associated Press
Desclée De Brouwer, Brugge/Utrecht, 1969, 220 pp., BF. 390.
Een geschreven en gefotografeerd beknopt overzicht van de Amerikaanse
ruimteprojecten, vanaf 1957, toen de eerste Spoetnik de Verenigde Staten deed
opschrikken, tot en met de eerste maanlanding, juli 1969. Het is prettig alvast dit
kijk- en leesboek te hebben, in afwachting van werken die dieper ingaan op details
en betekenis van dit gebeuren.
G. Boeve

Dr. L. Meinsma
Roken en risico's
De Tijdstroom, Lochem, 1969, 114 pp., f 2,50.
Wie ooit een druppel water door een microscoop heeft bekeken, bepaalt zich voor
de rest van zijn leven tot wijn; wie dit boekje heeft gelezen laat de sigaret liggen en
bepaalt zich tot sigaren of pijpen. Dat is tenminste de bedoeling ervan. Alles wat de
wetenschap aan het licht heeft gebracht over het verband tussen roken en longkan-
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ker, staat hier in kort bestek bij elkaar. Maar óók wat de wetenschap heeft gevonden
over de achtergronden van de rookgewoonte en het is in het bijzonder aan de analyse
daarvan, dat de gewoonteroker zich kan optrekken tot een kloek besluit ten profijte
van zijn gezondheid.
Hopelijk wordt het veel gelezen en sorteert het het effect, dat het beoogt. Als
bekeerling tot sigaar en pijp mag ik dit uit de grond van mijn hart zeggen.
Hans Hermans

Ladislas Michniewicz
Opération Haïfa
Caesterman, Tournai, 1969, 208 pp., BF. 165.
Verslag over M. Mikitchinsky, die gedurende de tweede wereldoorlog voor zijn
Poolse regering in Londen een aantal missies uitvoerde ter ondersteuning van de
weerstand in Polen. Hij werd het slachtoffer van een machtsstrijd tussen de Poolse
ministers en officieren van de contra-spionage. Toen het onderzoek naar zijn mogelijke
medewerking met de Duitse Abwehr negatief uitviel is hij in Haïfa neergeschoten
om het schandaal van de strijd tussen hoge functionarissen te verbergen. Het boek
onthult een reeks verrassende details over de verhoudingen binnen de Duitse Abwehr
en Gestapo, en binnen de Engelse, Franse en Poolse contraspionage. Er is echter
nauwelijks enige verwijzing naar documenten.
G. Boeve

Maurice Rickards
Posters at the turn of the century
Posters of the nineteen-twenties
Evelyn, Adams & Mackay Ltd., London, 1968, 72 pp., geïll., 18/-.
Vergeleken met het begin van onze eeuw heeft het affiche aanzienlijk aan betekenis
verloren en staat de affichekunst vandaag de dag maar op een laag pitje. Dat blijkt
zonneklaar uit beide boekjes, waarin telkens 32 typerende biljetten zijn afgebeeld
(helaas maar 4 in kleur). Er is gelukkig geen zwaarwichtige kunsthistorische
verhandeling in de werkjes opgenomen. Wel een helder, doorlopend verhaal, dat
gelijk op gaat met de affiches en dat achtergronden, ontwerpen en ontwerpers bijna
spannend belicht.
Paul Mertz

H.A.B. White (Ed)
Punch's Companion to the Classics
Centaur Books, Slough, 1969, 68 pp., 7/-.
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Wat een kostelijk boekje! Niet meer dan een brochure eigenlijk, maar boordevol
humor in woord en beeld, samengelezen uit de jaargangen van de vermaarde Londense
Punch en allemaal betrekking hebbend op de mythologie, de geschiedenis, de taal,
de kunst der klassieke oudheid. Humor die varieert van een serie limericks op de
Romeinse koningen tot de kapsalon van de Romeinse keizers en de spelen in de
arena. Van Atlas, die met een grijns van genoegen een baardige profeet ziet aankomen
die het einde van de wereld aankondigt, tot Medusa met haar slangenhoofd onder de
droogkap. Kleine, fijne humor, waarvan hier een voorbeeldje:

Een verrukkelijke correctie op de verbeten ernst, waarmee heren leraren in de
klassieke talen de oudheid plegen te maltraiteren. Iedere gymnasiast zou eigenlijk
eens in deze lachtspiegel moeten kunnen kijken. Om van de leraren maar te zwijgen.
Hans Hermans
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Personalia
Bernard Cazes, geboren in Hanoi. Studeerde aan de Universiteit te Bordeaux en de
Ecole Nationale d'Administration. Hoofdambtenaar aan het Franse Commissariat du
Plan, Parijs.
Christopher Alexander, geboren in Wenen. Opleiding architectuur en wiskunde aan
het Trinity College, Cambridge. Architectuurstudie aan de Harvard University. Als
professor in de afdeling architectuur van de University of California te Berkeley,
richtte hij er het Centre for Environmental Structure op. Hij werd beroemd door zijn
artikel ‘A city is not a tree’, verschenen in ‘Architectural Forum’, april en mei 1965.
Zijn voornaamste publikaties in boekvorm zijn ‘Community and Privacy’ (samen
met Serge Chermayeff, 1963) en ‘Synthesis of Form’ (1964). Adres: 2701, Chastaroad,
Berkeley, Cal.
Geert Verschuuren S.J., geboren 1945, studeert wijsgerige biologie en
antropobiologie; is leraar biologie op het Aloysiuscollege en is tevens biologisch
medewerker van ‘De Volkskrant’; artikelen in ‘Streven’ betroffen de biologische
aspecten van de menswording en het ontstaan der rassen. Neemt thans deel aan
onderzoekingen in Afrika. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
John Auping S.J., geboren 1945. Studeert sociologie aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Adres: Rijksstraatweg 24, Haren (Gr.).
Prof. 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. Thans professor in de Russische literatuur aan de Universiteit van Leuven.
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’, een monografie over Tolstoj (1964) en een over
Dostojewskij (1968), alsmede ‘De Sovjetliteratuur’ (1968). Adres: Gelderaaksebaan
188, Heverlee-Leuven.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam.
Literair medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde
enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Geert Bekaert, geboren in 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie.
Kunst- en architectuurredacteur bij ‘Streven’, assistent aan de Universiteit te Leuven,
medewerker bij ‘De Standaard’, B.R.T., ‘Tijdschrift voor architectuur en beeldende
kunsten’, ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Publiceerde o.a. ‘Pop, het wezen van de kunst’,
‘In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt’, ‘Het einde van de architectuur’.
Adres: Constantia Teichmannplaats 4, 2000 - Antwerpen.
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Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkestechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, Brussel 5.
Mr. D.U. Stikker, geboren 1897. Adres: redactie.
Dr. P. Kasteel, geboren 1901. Studeerde en promoveerde aan de Universiteit te
Leiden. Was actief in de journalistiek en in het apologetisch werk. Later in
diplomatieke dienst: gouverneur van Curaçao, gezant in Chili, ambassadeur in Ierland
en in Israël. Adres: Via della Conciliazione 44, Rome.
Dr. 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.
J.P. Schuyf, pseud. van Drs. L. van Vlijmen, geboren 1934. Studeerde Slavische
talen aan de Universiteit van Amsterdam. Thans hoofdredacteur van ‘Het Nieuwsblad
van het Zuiden’. Adres: Tijsmansstraat 17, Loon op Zand.
Paul Mertz, geboren 1938. Directeur van een groot Amsterdams reclamebureau.
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 ' ' ' ', Amsterdam.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 6]
[Inhoud]
Kapers en kapen van vliegtuigen, p. 550
Nu het kapen van vliegtuigen aan de orde van de dag is, heeft het zin de motieven
ervoor, de maatregelen ertegen en de internationale consequenties ervan na te gaan.
Op dit punt zal het rechtsbewustzijn verder ontwikkeld dienen te worden.

Tweespalt in de Antillen, p. 556
Op Tacitus-manier breekt de auteur ‘sine ira et studio’ de staf over Efraïm Jonckheer.
Tevens bespreekt hij de problemen die zich voordoen ten aanzien van Aruba's positie
in de Antilliaanse samenleving.

Leven in een nieuwe tijd, p. 564
Wij leven in het bewustzijn dat wij ons op een keerpunt in de geschiedenis bevinden.
Wat is dat bewustzijn waard? Het is helemaal niet zo modern als wij denken, het
schijnt wel altijd bestaan te hebben. Het is misschien slechts schijn. Maar dan reële
schijn. Wat is een bewustzijn dat slechts een schijnbewustzijn lijkt te zijn, dan waard?
In hoeverre kunnen wij inderdaad iets radicaal nieuws verwachten? Het antwoord:
iets radicaal nieuws kunnen wij niet verwáchten, wij kunnen het dóen. (In het
Middelnederlands sprak men van het ‘nuwe’. ‘Nieuw’ komt van ‘nu’.

Grenzen en gevaren van de toekomstprognose, p. 576
Zolang het toekomstonderzoek het onbehagen van de tegenwoordige maatschappij
niet ernstig neemt, er niets anders tegenover weet te stellen dan profetieën à la
Marcuse of euforische extrapolaties, is het onvruchtbaar, ja, gevaarlijk. Een kritische
houding ten aanzien van de toekomst tracht de toekomst te beoordelen vanuit het
tegenwoordige; ze vraagt niet alleen wat de toekomst aan nieuws zal brengen, maar
welke waarde aan het nieuwe gehecht moet worden. Dat oordeel moet hier en nu
gevormd worden. ‘Nieuw’ komt van ‘nu’.

De Tsjechische economie van '48 tot '68, p. 585
Weergave van een rede van Ota Sik, in de liberalisatieperiode van Tsjecho-Slowakije
de grote economische leider. Sik geeft aan, hoe aan de ontwikkeling van de zware
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industrie alles werd opgeofferd, zodat een ontwrichting van de economie het gevolg
was.
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Bevolkingsperspectieven in de U.S.S.R., p. 589
Lange tijd is het bevolkingsvraagstuk in de U.S.S.R. helemaal geen probleem geweest.
Nu schijnt de ontwikkeling niet meer zo gunstig te zijn. Het dalende geboortecijfer
in het Europese gedeelte van de Sovjetunie en in de steden zou opgevangen kunnen
worden door de nog steeds toenemende bevolking op het platteland en in Siberië.
Maar de in Siberië en in de steden van het westen geconcentreerde industrie vraagt
steeds meer mensen. Interne migratie dus en tegenstrijdige belangen van het Europese
en het Aziatische gedeelte van de Sovjetunie.

De plaats der Palestijnen in het Israëlisch-Arabische conflict, p. 595
Het hoofd van de afdeling Arabische zaken in Israël bespreekt de positie van de in
Israël wonende Palestijnen, die geen behoefte hebben aan oorlog, maar die tussen
twee vuren zitten: de Israëli's en de mensen van het Palestijnse Bevrijdingsfront.

Wittgensteins zekerheid, p. 600
Een nieuwe publikatie uit de nagelaten geschriften van Ludwig Wittgenstein is een
gebeurtenis, niet alleen voor de ‘filosoof’, maar voor iedere taalgebruiker. In 1958
verscheen ‘The Blue and Brown Books’, dictaten aan studenten te Cambridge in
1933 - '34 en aan Francis Skinner en Alice Ambroise in 1934 - '35. Deze
aantekeningen bleken uiterst belangrijk te zijn voor een goed begrip van de
‘Philosophische Untersuchungen’. Minstens even belangrijk lijkt nu het onlangs
verschenen boek ‘Über Gewissheit - On Certainty’, temeer omdat de hierin
opgenomen teksten door Wittgenstein zelf zijn geformuleerd.

Verandering in de verhouding Reformatie - Katholieke Kerk, p. 608
De synode van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft een schrijven gewijd aan de
verhouding Rome - Reformatie. Dit derde schrijven over het thema sinds 1950
vertoont een opmerkelijke bereidheid tot samenwerking.

Terzijde. De achterkant van een systeem, p. 617
Twee Russische boeken geven de auteur aanleiding om de kwalificatie ‘het boek laat
zich lezen als een roman’ aan een nader onderzoek te onderwerpen. De in een
documentaire of historische studie opgeroepen wereld gaat zich dan autonoom
gedragen, wordt een gesloten wereld. Dit kan slechts als zo'n werk uit een apart deel
der wereld komt, dat geen openingen heeft naar het onze.
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De Limburgse mijnstaking
Editoriaal
De Limburgse mijnstaking heeft een aantal vragen opgeroepen die veel verder gaan
dan het stakingsgebeuren zelf. De aanleiding was de ontevredenheid met het
programmatie-akkoord dat werd afgesloten op 15 december 1969. Globaal voorzag
dit een loonsverhoging van 12,1% gespreid over 18 maanden. Het beginaanbod van
het Kolendirectorium, dat de onderhandelingen voerde in naam van de gefusioneerde
Kempische mijnen, was 8% verhoging. Het A.C.V., de sterkste vakbond in Limburg,
had in een heftige campagne 15% geëist. De 12,1% schenen een eervol compromis.
In de Waalse mijnbekkens werd het op weinig minder dan gejubel onthaald. Im
Limburg ontlaadde de ontevredenheid zich in een wilde staking. Waarom? Is het
mogelijk een aantal elementen van verklaring samen te brengen die van aard zijn om
de achtergronden van het conflict te belichten?
1. Wat overal gezegd en geschreven wordt, is ontegenzeglijk waar: er is een
verwijdering ontstaan tussen de mijnwerkersorganisaties en hun leden. De doem van
de onafwendbare afbraak van de steenkolenindustrie verlamt de slagkracht van de
vakbonden. Zij voelen zich de gevangenen van louter economische argumenten. De
200 miljard subsidies die de mijnen reeds opgeslokt hebben, worden steeds weer
tegen alle sociale eisen uitgespeeld. Verder is er een gebrek aan structurele inspraak
in de vakbonden zelf. Toen de Limburgse mijnen samengebracht werden in een
maatschappij der Kempische Steenkolenmijnen (K.S.), bleven de bestaande
overlegorganen - ondernemingsraden, syndicale delegaties, en comité's voor veiligheid
- gescheiden. Er werd geen centraal overlegorgaan opgericht. Evenmin werd het
aantal vakbondsafgevaardigden aangepast aan de bedrijfsgrootte van de nieuwe
maatschappij (23.000 werknemers). In een bedrijf dat werkt met een ploegenstelsel,
onder- en bovengronders, diverse taalgroepen enz., werden de contactmogelijkheden
voortdurend smaller.
Zo ontstond een voor de vakbonden noodlottige vervreemding ten aanzien van
hun leden. De afgevaardigden die het akkoord van 15 december goedkeurden, waren
te goeder trouw. Zij waren echter niet meer representatief voor de geestesgesteldheid
en de verlangens van hun leden.
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2. Dit vacuüm werd behendig opgevuld door agerende studenten die hierin een
gelegenheid zagen om iets waar te maken van hun zolang gezochte aansluiting met
de arbeiders. Begin december al verschijnen de eerste pamfletten, door arbeiders en
studenten opgesteld in verschillende talen (cfr. gastarbeiders, punt 4). Naast looneisen
is er vooral de vraag naar volksvergaderingen, waar de arbeiders zelf aan het woord
moeten komen. Na het akkoord van 15 december wordt deze actie verscherpt; wanneer
de staking uitbreekt (5 januari) is het eenheidsfront arbeiders - studenten een feit.
‘Mijnwerkersmacht’, bestaande uit mijnwerkers en militante leden van de
Studentenvakbond (S.V.B.) is een van de drie organisaties die leiding geven aan het
conflict1.
Wie dit als studentikoze folklore afdoet, vergist zich. Sommige namen van
studentenleiders zijn thans in België mondgemeen geworden. Ook de Limburgse
staking heeft haar Bernadette Devlin gevonden. De harde kern van de S.V.B. is klein,
maar kan rekenen op een dertigtal afgestudeerden die als gewone arbeiders in diverse
ondernemingen werken: in de mijnen, bij Ford-Genk, Citroën, Volkswagen. Zij
komen wekelijks samen om methode, tactiek en resultaten van hun actie te bespreken.
Hun taal wordt steeds directer, komt los uit de mist van de zware theoretische
verantwoordingen. Ongetwijfeld worden deze studenten-arbeiders een nieuw gegeven
in de sociale strijd.
3. Een derde component van het conflict: het gaat om Limburg. Met het
Zwartbergdrama in 1966 werd voor het eerst de mythe van de Limburgse gedweeheid
doorbroken. Limburg is driftig op zoek naar culturele, economische en sociale
ontvoogding. In de ogen van vele niet-Limburgers neemt dit vaak bijna hysterische
vormen aan. Men vergete echter niet dat meer dan 50% van de bevolking hier jonger
dan 25 is. Deze jeugd ervaart de staking ook als een Limburgse bewustwording. Het
samenbestaan in Bokrijk van het Openluchtmuseum, als een getuige van het verleden,
en een progressieve normaalschool met een sociaal geëngageerd projectonderwijs
illustreert wellicht het duidelijkst de gewilde breuk met het verleden.
In deze sfeer komt het argument, dat de Limburgse industriekolen meer dan 300
F. onder de marktprijs geleverd worden aan de staalnijverheid, dubbel hard aan. De
Limburgse mijnen zijn voor de helft eigendom van de grote financiële groepen Société
Générale, Cofinindus en Brufina; de andere partner in de K.S. is de staat. Die
financiële groepen hebben ook vrijwel geheel de sector van de staalindustrie in hun
bezit; de staat stopt miljarden in de mijnen die, zoals de Limburgse, deficitair zijn
o.m. omdat zij de prijs van hun industriekolen niet mogen verhogen. De hele operatie

1

De andere twee zijn het Permanent Stakingscomité en de Socialistische Jonge Wacht, een
dissidente groep met Trotzkistische inslag.
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komt hierop neer: via de laag gehouden steenkolenprijzen verleent de staat een
belangrijke steun aan de staalindustrie op een ogenblik dat deze sector een
hoogconjunctuur kent met enorme winstmarges voor de financiële groepen.
Bovendien weet iedereen nu dat bij de oprichting van de K.S. het koninklijk besluit
nr. 60 van 10 november 1967 de aandeelhouders in de Limburgse mijnen toegelaten
heeft de winstgevende posten - elektriciteitscentrales, huizen, gronden, zelfs
kerkgebouwen - uit de boedelscheiding te houden en de staat als partner slechts in
te schakelen bij de verlieslatende mijnexploitatie.
Dit grove pokerspel van de machtige financiële groepen ligt nu openlijk op tafel.
Limburg voelt zich bekocht. Het moest zich tevreden stellen met kruimelinvesteringen;
er werden vrijwel geen bedrijven opgericht die reconversiemogelijkheden inhielden
voor ontslagen mijnwerkers.
Het is niet moeilijk om op deze feiten ook de communautaire (Vlaams-Waalse)
problematiek te enten en te spreken van een Limburgs wingewest dat geofferd wordt
aan het winstbejag van de hoofdzakelijk Waalse staalindustrie. Daarop heeft de
Volksunie dan ook dankbaar ingespeeld.
4. Is de aanwezigheid van de vele gastarbeiders een beslissend element geweest
in het conflict? Blijkbaar niet. De buitenlandse arbeiders hebben de staking aanvaard
en er hun rol in gespeeld, echter geen hoofdrol. Klaarblijkelijk zijn de verschillende
stakingscomité's erin geslaagd de beïnvloeding van de gastarbeiders en het doorgeven
van de stakingswachtwoorden doeltreffend te organiseren.
Is het mogelijk uit de hier geschetste oorzaken ook de komende ontwikkeling af te
lezen? De Limburgse staking schijnt minstens even belangrijk te zijn voor wat buiten
Limburg te gebeuren staat als voor Limburg zelf. Want wat nu vrij is gekomen,
overstijgt de loonstaking in de Limburgse mijnen. De vakbeweging zal wellicht diepe
wonden uit het conflict overhouden. De vraag of zij bij machte zal zijn de lessen uit
dit gebeuren ter harte te nemen, kan beslissend worden voor de toekomst van de
vakbeweging in Limburg en elders. Limburg, maar met Limburg ook de andere
vergeten gewesten van dit land, zullen sterker dan ooit hun part vragen bij de verdeling
van de economische en sociale koek. Het meest blijvende lijkt ons echter dat het
zaad van de ontevredenheid met de economische structuren verder uitgestrooid is.
Het zal steeds minder mogelijk worden straffeloos financiële pokerspelen op te zetten
waarbij arbeiders- en algemeen maatschappelijke belangen cynisch met de voeten
worden getreden. Dat wordt wellicht het positieve resultaat van deze staking.
A. Van Tilborg
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Kapen en kapers van vliegtuigen
J.W. Schneider S.J.
Het kapen van vliegtuigen (hijacking) heeft een geschiedenis van rond twintig jaren.
Het verschijnsel treedt op in golven, waarbij pieken kunnen worden opgemerkt van
1948-1950, 1958-1962 en sinds 1968 wanneer het aantal van pogingen tot kapen en
met succes bekroonde pogingen met sprongen omhoog gaat. Voordat een poging
wordt ondernomen bepaalde meer volkenrechtelijke aspecten te behandelen, mag
eerst iets gezegd worden over het verschijnsel dat men onder de knie wil krijgen.
Het belangrijkste punt in het kapen is uiteraard het enorme risico en de grote
belangen die op het spel staan. Evenals vele andere vormen van sabotage en geweld
kan het kapen van vliegtuigen een schade en gevaar met zich meebrengen die in geen
enkele verhouding staan tot het gepleegde feit, zowel wat het aantal personen betreft
wier leven of gezondheid gevaar lopen als de schade die wordt aangebracht. Kapen
van een intercontinentaal toestel met meer dan honderdvijftig passagiers en tien- of
meerkoppige bemanning, plus een aanzienlijke afwijking van het vluchtplan met
alles wat daarbij komt, is geen kleinigheid en betekent materieel al een mogelijke
schade van miljoenen dollars. Erger is wellicht het verstoren van de algemene
luchtveiligheid, aangezien een succesvolle kaping meestal het signaal vormt voor
een golf van volgende pogingen.
De motiveringen van kapers lopen nogal uiteen en zijn beslist niet steeds politiek.
Zij kunnen zelfs frivool zijn, of alleen maar een poging om criminele vervolging te
ontlopen. De ‘geharde’ kaper is misschien nog het minst gevaarlijk, daar hij niet
spoedig in paniek raakt en begint te schieten of ander geweld te gebruiken. De reactie
van de landen waar een gekaapt toestel gedwongen landt, is een ander punt van groot
belang. Wanneer de kapers weten dat zij als held ontvangen worden, dat zij succes
zullen hebben in het toebrengen van schade aan een maatschappij of land dat zij
haten, dat bepaalde passagiers zullen worden vastgehouden als gijzelaars of dat zij
straf ontlopen, dan liggen de mogelijkheden tot kapen wijd open. Vervolgens moet
worden bedacht dat het kapen van vliegtuigen wordt vergemakkelijkt doordat
tegenmaatregelen door vliegtuigpersoneel en pas-
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sagiers moeilijk zijn. Piloten krijgen meestal de instructie om volle medewerking te
verlenen met het oog op de veiligheid van passagiers en zij kunnen weinig anders
doen. Is beveiliging tegen bankovervallen al een hachelijke zaak, die tegen kapen
van vliegtuigen is nog veel delicater.
Maatregelen tegen het kapen zijn te verdelen in drie categorieën. Daar zijn ten eerste
die op de grond, welke een preventief karakter hebben. Fouillering van passagiers
ligt voor de hand, maar kan als een algemene maatregel weinig worden toegepast,
gezien de onmogelijke oponthouden die er het gevolg van zouden zijn. In feite beperkt
men zich tot incidentele onderzoeken ofwel van alle passagiers ofwel van sommige
die verdacht lijken, bijvoorbeeld van mogelijke guerillastrijders die plaats willen
nemen in een vliegtuig van het land dat zij bestrijden. Het ontwikkelen van apparatuur
om elektronisch wapenbezit te ontdekken blijkt niet eenvoudig. Het gaat hier om het
vinden van wapenbezit zonder vergunning. Maar wat te doen met een militair die
wil deserteren of een man die een plastic pistool zgn. voor een nichtje bij zich heeft?
Wellicht zou in het laatste geval de piloot op deze man opmerkzaam gemaakt kunnen
worden en mocht hij neigingen vertonen tot kapen de wetenschap hebben dat er geen
schietgevaar is. De veronderstellingen zijn legio.
De tweede categorie betreft maatregelen te nemen tijdens de kaping. Het aan boord
nemen van veiligheidspersoneel is of niet algemeen verbreid of geeft weinig resultaat
vanwege het gevaar dat ontwapening of overmeestering van de kaper(s) met zich
meebrengt. Een schot bij de landing zal door het land waar geland wordt meestal als
een poging tot doodslag berecht worden, mogelijk met vrijspraak maar wel met het
risico dat men het veiligheidspersoneel zo aan banden moet leggen dat er weinig
resultaat overblijft. De piloten kunnen meestal weinig doen - gezien de zorg voor de
andere passagiers - door gevaarlijke manoeuvres zoals luchtdrukdaling, plotselinge
zwenkingen, gevechten, bedwelmingen die teveel tijd vragen of meer algemene
gevolgen hebben. De maatregelen bestaan dan ook veelal in medewerking van de
piloten, van luchthavenpersoneel, vluchtleiding en route, diplomatieke meldingen
en een geëigend comité de réception. De laatste twee maatregelen gaan al tot de
derde categorie behoren, nl. die van de repressieve, van welke men helaas het grootste
onheil moet verwachten. Juist op dit punt komen de rechtsaspecten het meest naar
voren.
Wat valt er repressief te doen? Daar zijn vooreerst de nationale maatregelen, bestaande
in wettelijke voorschriften die op min of meer sluitende manier de volgende kwesties
regelen. Definitie van kaping en kapers plus
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medeplichtigen en dat liefst op een min of meer uniforme wijze, die het gevolg zal
zijn van internationale actie, waarover straks. Het strafbaar stellen van kaping en het
instellen van vervolging tegen personen verdacht van kaping, poging tot kaping of
van medeplichtigheid in zulke pogingen of daden. Het nemen van maatregelen die
de gevolgen van kaping verminderen door vrijgeven van het gekaapte toestel, het
vrijlaten van passagiers (en wel alle passagiers) en het geven van alle geëigende
gegevens omtrent de kaping aan andere landen of bevoegde instanties zoals
internationale, intergouvernementele en private organisaties. Tenslotte uiteraard, het
voorkomen van sympathiebetuigingen aan kapers, het niet houden van gijzelaars en
het regelen van jurisdictiekwesties, zoals bepalingen dat door het land gezochte
personen aan boord van het vliegtuig al of niet mogen worden vastgehouden, het
optreden van veiligheidspersoneel aan boord van het vliegtuig, het vasthouden van
een toestel als commerciële of andere represaille (aan de ketting leggen, beslag e.d.)
en tenslotte het bepalen van strafmaten. Zo zou een week gevangenisstraf voor een
kaping desnoods met aftrek van voorarrest een weinig effectieve manier zijn om
kapers af te schrikken1.
Vele van de hier aangegeven maatregelen zouden werkelijk effectief zijn indien
zij het gevolg waren van internationale actie die voor een passende mate van uniforme
toepassing zou zorgen. De middelen daartoe zijn weer van diverse aard. Kaping die
plaatsvindt in een toestel dat in hetzelfde land opstijgt en landt en dan van kapers
bevrijd kan worden, wordt volgens nationale wetten bestraft en het internationale
aspect hier kan zijn dat het betreffende toestel niet geregistreerd is in het land waar
de kaping plaatsvindt. De op dit geval toepasselijke regels bestaan al langer, maar
het is zinvol ze specifiek op dit geval toe te passen, met name wat betreft het
vasthouden van het toestel, bemanning en passagiers voor ondervraging en gerechtelijk
onderzoek. In de Tokyo-conventie van 1963 richt de aandacht zich op de teruggave
van het toestel en het doorlaten van bemanning en passagiers, eerder dan op het
bestraffen van de dader, en zo'n regeling zou

1

Het geval van het El Al-toestel dat in Zürich vanaf de grond beschoten werd en waar een
veiligheidsofficier een aanvaller neerschoot, is geen kaping. Dat de aanvallers geen recht
hadden zich gewapend aan een vliegtuig op Zwitsers grondgebied te vergrijpen ligt voor de
hand. Het argument dat de Israëlische veiligheidsman zich legitiem uit zelfbehoud verdedigde,
is minder doorzichtig. Ten eerste, betrof het hier wel een geval van zelfverdediging?
Vervolgens, mag een staat maatregelen nemen om eigen personeel op het grondgebied van
een andere staat in te zetten voor beveiliging van eigen goederen? Men zou zich kunnen
voorstellen dat de vrijspraak, althans in eerste instantie en wellicht in beroep, toch aanleiding
geeft tot een diplomatiek protest van Zwitserland tegen Israël met de eis tot bepaalde
genoegdoening. Zulks was het geval toen Israëlische agenten Eichmann in Argentinië grepen
en ontvoerden.
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voor het genoemde geval wel toereikend zijn, daar de bestraffing van de kaper geen
moeilijkheden met zich mee zou brengen. De conventie is echter hier niet toepasselijk.
De juist genoemde conventie is de eerste op ons terrein. Gesloten in 1963 is de
ratificatie ervan herhaaldelijk aanbevolen naar aanleiding van de recente golf
kapingen, maar deze conventie is toch pas op 4 december 1969 in werking getreden
nadat twaalf landen deze bekrachtigd hadden. De conventie bepaalt niet wat onder
kaping precies verstaan dient te worden, dat is aan de nationale wetgevingen
overgelaten. Dit in tegenstelling met piraterij, die als internationale misdaad is
omschreven in de conventie van 1958 over de hoge zee. Verder is de conventie niet
van toepassing op publieke vliegtuigen, dus die toebehorend aan een regering, militaire
vliegtuigen en toestellen op de grond. Wel is de conventie toepasselijk op toestellen
die vliegen, wat dan betekent dat zij begonnen zijn aan hun vluchtplan, zelfs als zij
de landingsbaan nog niet hebben verlaten, op toestellen op zee of ergens op land dat
niet onder de jurisdictie van een staat valt. Men heeft dus blijkbaar niet de deur willen
sluiten voor piloten die met militaire toestellen uitwijken. Het in handen krijgen van
de nieuwste modellen van een ‘vijandige’ luchtmacht blijkt te machtig te zijn, maar
ook veiligheid van burgerluchtvaart en het welzijn van passagiers zijn hier niet aan
de orde. De Burgerluchtvaartorganisatie heeft een soort model wetgeving opgesteld
om landen tot een eenvormige definitie van kaping te brengen. Wel regelt de conventie
meer dan alleen maar kaping van vliegtuigen en vandaar dat de bepalingen over wat
welke staat mag doen vrij uitgebreid zijn. Een van de grote vragen waarmee kaping
te maken heeft is die van uitlevering. Veelal zal de kaper de nationaliteit hebben van
het land waarheen hij het toestel dwingt, maar vaak genoeg is het een poging om
zijn eigen land te ontvluchten op ongewone manier; ofwel hij heeft nog de nationaliteit
van het land waar het toestel geregistreerd is of hij heeft met het land waar het tenslotte
landt niets uitstaande tenzij politieke haat of iets dergelijks. Nu stuit uitlevering op
vele moeilijkheden, niet alleen in dit geval maar ook in vele andere.
In een aantal gevallen is gebleken, dat de uitwijkhaven maar al te blij is met de
kaping om politieke redenen. Welnu, het ontvangstland zal dan allerminst geneigd
zijn om de kaper(s) uit te leveren aan het land waar het vliegtuig geregistreerd is,
aangezien het vliegtuig onder de jurisdictie van de registratie-staat valt. Men denke
hier aan de Palestijnen die een Amerikaans toestel naar Damascus dwongen en waar
de regering tenslotte twee Israëliërs vasthield, in feite - zoals de ontwikkeling toonde
- als gijzelaars. In andere gevallen zou het terugsturen of uideveren gezien kunnen
worden als het uitleveren om politieke redenen, iets dat steeds wordt uitgesloten in
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alle uitleveringspraktijken. Zo bijvoorbeeld Amerikanen die toestellen tot landing
in Cuba dwingen. Indien zij aan Amerika worden uitgeleverd, zo kan men in Cuba
redeneren, zullen zij niet alleen terechtstaan voor kaping maar zal er ook politieke
wraak worden genomen. Hier mag echter worden opgemerkt, dat Cuba langzamerhand
een vrij goede staat van dienst heeft ontwikkeld wat het terug laten vliegen van
vliegtuig en passagiers betreft, terwijl de kapers vaak gestraft worden. Evenwel wordt
aan dit laatste punt weinig ruchtbaarheid gegeven en juist deze ruchtbaarheid over
constante gerechtelijke vervolging - als die zou plaats vinden - moet geacht worden
een van de sterkste afschrikkende maatregelen te zijn om kapen tegen te gaan.
Uitlevering wordt meestal bepaald door verdragen die zeer nauwkeurig omschrijven
voor welke misdrijven uitlevering kan plaats vinden. Ook hier heeft de
Burgerluchtvaartorganisatie pogingen ondernomen om de landen ertoe te bewegen
kaping toe te voegen aan de lijst van misdaden waarvoor uitlevering kan plaats
vinden. Daartoe is verder nodig, dat landen onmiddellijk maatregelen nemen om
personen die door vliegtuigcommandanten als kapers worden aangewezen aan te
houden, een onderzoek in te stellen en de staat van registratie van het vliegtuig en
mogelijk andere in kennis te stellen van het voorgevallene. Pas wanneer op al zulke
punten door internationale maatregelen een zekere uniformiteit van nationale
maatregelen is bereikt, kan men hopen dat het kapen van vliegtuigen kan worden
tegengegaan. Immers, het mag dan al redelijk eenvoudig zijn om met een
plasticpistooltje een vliegtuig tot koersverandering te dwingen, bij de uiteindelijke
landing loopt een kaper welhaast zeker in de val, gesteld dat het land waar de landing
plaatsvindt een val heeft.
De uiteindelijke moeilijkheid blijft dus de nationale medewerking van staten; alle
internationale conventies, resoluties e.d. kunnen uiteindelijk een land niet dwingen.
Alleen morele pressie kan iets uithalen en op dit gebied heeft een protest of
boycotactie zoals die waarmee enige malen door piloten-organisaties gedreigd is,
wel enig nut. Staten zullen moeilijker voor dit soort sancties te vinden zijn, omdat
het een wapen met dubbele snede is en represailles helaas maar al te gauw een
sneeuwbaleffect hebben dat in geen enkele proportie meer staat tot het onrecht dat
men meende te moeten straffen. De moeilijkheid die wij hier aantreffen is dezelfde
als waarom landen guerillas beschermen en steunen, geweld proclameren, elkaar
beschuldigen van al wat lelijk is, e.d.. Zolang kaping door bepaalde landen nog gezien
wordt als een glorieus middel om een vijand te treffen, blijft men steken met de
oplossing. Paradoxaal genoeg ligt ook hier de mogelijkheid van vooruitgang wellicht
in een meer evenwichtig gespreid kapen van vliegtuigen, zodat landen die tot nog
toe uit ideële of reële motieven de
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loftrompet op de kapers steken en het middel gebruiken tot verkrijging van politieke
voordelen, ook zelf even hard te kampen krijgen met het euvel en zodoende besluiten
dat het maar beter is van dit strijdmiddel af te zien. Is dat eenmaal gebeurd, dan mag
verwacht worden dat het kapen voor meer persoonlijke doeleinden tot redelijke
proporties kan worden teruggebracht of wellicht vergaand onderdrukt.
Een ruime aanvaarding van de Tokyo-conventie, die waarschijnlijk toch moet
worden aangevuld om de vervolging en bestraffing van de kapers stringenter te
maken, is een eerste voor de hand liggend middel. Het heeft weinig zin een klinkende
VN-resolutie erdoor te jagen, met name door landen die geen enkele moeite doen
om zelf een voor de hand liggende maatregel als aanvaarding of ratificatie van de
Tokyo-conventie door te voeren. Een massale aanvaarding echter is een bij uitstek
geëigend middel om het rechtsbewustzijn een essentiële stap verder te brengen en
sancties te ontwikkelen. Het lijkt te idealistisch om te vertrouwen op een soort
algemene verbetering van mentaliteit van toekomstige kapers om zodoende een
praktisch verdwijnen van dit euvel te verwachten.
Ons land heeft de conventie bekrachtigd, zodoende dat ze 12 februari 1970 voor
ons land in werking is getreden.
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Tweespalt in de Antillen
Ivo van Trigt
I
Geen enkel volk kan zich losmaken van zijn geschiedenis; de ervaringen uit het
verleden laten nu eenmaal sporen na in zijn denkpatroon. Amerikanen en Russen,
Ieren en Joden, Nederlanders en Antillianen, zij dragen allemaal die sporen met zich
mee. Sporen van de trek naar het Westen, van de strijd tegen de Tartaren, van de
Britse onderdrukking, van het getto, van het koopmanscalvinisme en van het koloniaal
bewind.
Dit laatste, het koloniaal bewind, heeft overal ter wereld, in het bijzonder in Latijns
Amerika, vooral invloed geoefend op het denken over gezag en macht. In het
denkpatroon van de Westerse democratie blijven deze twee zorgvuldig gescheiden.
Iedere gezagsdrager beschikt weliswaar over een zekere mate van macht, maar die
macht is zorgvuldig begrensd zowel door de bepalingen van de wet als door de macht
van andere gezagsdragers. Ook de hoogste gezagsdrager beschikt over niet meer
macht dan hem binnen deze begrenzingen is toebedeeld. De ‘trias politica’ moge in
verschillende vormen van democratie een verschillende belichaming hebben
gevonden, zij ligt echter wel overal op de bodem van het politieke denkpatroon. Aan
het koloniale bewind echter is deze gedachte altijd vreemd gebleven. De Spanjaarden
evenals trouwens de Portugezen, de Engelsen en de Nederlanders verwierven hun
koloniën als ‘wingewesten’; het moederland moest eraan ‘winnen’, er beter van
worden. Dat was de voornaamste opdracht aan ieder die met gezag bekleed naar deze
koloniën werd gezonden. De Spaanse Gouverneurs waren in feite een soort
‘managers’, die maar hadden te zorgen, dat de koloniën winst maakten en daar ook
met een gerust hart hun graantje van mochten meepikken. Wat in de Westerse
democratie als corruptie werd beschouwd gold in de koloniën als een soort politieke
tantième. Gezag en macht waren voor de Gouverneurs en hun ambtenaren een stuk
van hun privé-vermogen.
Weliswaar behoort dit puur kolonialisme in het grootste deel van Latijns Amerika
reeds anderhalve eeuw tot het verleden, maar de toestanden die
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heden ten dage nog in dit werelddeel bestaan tonen overduidelijk aan hoe diep het
kolonialistische denken over gezag en macht nog steeds is ingevreten.
Ook aan de Nederlandse Antillen is dit kolonialistisch denken niet vreemd gebleven.
De West Indische Compagnie was zo mogelijk nog meer op voordeel uit dan de
Spaanse Koning en de weerslag van haar denkpatroon vindt men in een ter plaatse
graag aangehaalde uitspraak van een eerbiedwaardig oud-President van het Hof in
Willemstad: Alle Gouverneurs worden hier knettergek behalve een enkele, die het
al was toen hij kwam! Knettergek in die zin, dat zij de goêgemeente soms op de
meest onbehouwen, soms op de meest kinderachtige manier lieten voelen, dat zij als
dragers van het hoogste gezag konden doen en laten wat zij wilden.
In dit licht moet men eigenlijk de tweespalt zien, die in de Nederlandse Antillen
is gerezen over de benoeming van de heer Efraïm Jonckheer tot Gouverneur.
Jonckheer en wat men zijn ‘clan’ noemt zijn volkomen vergiftigd door dit
Zuidamerikaans kolonialistisch denkpatroon.
Van Efraïm Jonckheer zelf mocht men nauwelijks anders verwachten. Hij behoort
nu eenmaal niet tot de zeer grote groep van Antilliaanse intellectuelen, die jaren lang
in Nederland woonden en studeerden en zich in de loop van die jaren min of meer
vertrouwd maakten met het Westerse denken. Evenmin behoorde hij tot de kleine
groep die in de Verenigde Staten werd opgeleid. Veel schoolopleiding heeft hij
trouwens helmaal niet genoten. Zijn vak was oorspronkelijk de hotellerie en later de
handel. Zowel in het een als in het ander was hij helemaal ingesteld op Zuid Amerika,
met name op Venezuela. Gedurende de oorlogsjaren werkte hij in een hotel in Caracas;
later dreef hij een confectiewinkel in Curaçao en daar had hij zijn Spaans even hard
nodig als in Caracas.
Hij bezat weliswaar het Nederlands staatsburgerschap, maar of hij daar in de jaren
voordat hij zich in de politiek wierp erg veel waarde aan hechtte is een open vraag.
Die vraag moet hem ooit wel eens zijn voorgelegd tijdens de oorlog toen alle
mannelijke Nederlanders buiten het bezette vaderland door de ambassades werden
gepolst over hun bereidwilligheid om dienst te nemen in het Nederlandse legioen.
Het zou interessant zijn in de archieven van Buitenlandse Zaken eens na te gaan wat
de heer Jonckheer precies op die vraag heeft geantwoord. Maar ook zonder dat kan
men het wel vermoeden uit wat hij aanvankelijk in politicis voorstond. Hij vernoemde
de partij die hij in Curaçao onder zijn leiding nam, naar de Venezolaanse ‘Acción
Democratica’, waar hij nauwe betrekkingen mee onderhield. Zo lang deze partij in
Venezuela aan het bewind bleef verklaarden hij en zijn aanhangers zich openlijk
voor aansluiting bij Venezuela. Eerst toen de ‘Acción Demo-
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cratica’ door de dictatuur van Perez Jimenes werd afgelost, verboden en vervolgd,
verzette hij in Curaçao de bakens. Niet uit principiële overwegingen maar eenvoudig
als een goed koopman, die naar een nieuwe markt uitkijkt. In Venezuela was de kans
om gezag te verwerven voor hem verkeken. Dan Nederland maar.
Dat was in de dagen toen het Statuut nog als een rozige baby de Ridderzaal moest
worden binnengedragen om daar door de drie peetvaders aan de Koningin ten doop
te worden aangeboden. Dat Statuut was niet het werk van Jonckheer geweest, maar
het bood mogelijkheden om échte gezagsfuncties in handen te krijgen. Hetgeen naar
Zuidamerikaanse en Jonckheeriaanse opvattingen betekende: macht, macht en nog
eens macht. Nederland zou zich immers met de interne aangelegenheden van de
Nederlandse Antillen en Suriname niet meer bemoeien zolang men daar de beginselen
van de rechtsstaat eerbiedigde. Maar wat zijn de beginselen van een rechtsstaat? De
slimme koopman Jonckheer had al lang in de gaten, dat Nederland niet voornemens
was een andere dan een slappe-handjes-politiek te voeren en aan de uitvoering van
het Statuut nauwelijks andere dan formele eisen zou stellen. Wie naar de
voorgeschreven spelregels gezag verwierf moest er maar mee doen wat hij niet laten
kon, als hij de spelregels maar verder in acht nam. Dat was meer, véél meer dan van
Venezuela, zeker in de jaren van Perez Jimenes, te verwachten viel.
Macht, macht en nog eens macht. Jonckheer graaide ernaar met de begerigheid
van een ‘caudillo’.
Macht om te regeren. De spelregels van het Statuut eisten daarvoor de medewerking
van de Staten, maar met een wetgevend college, dat langzamerhand vrijwel geheel
uit van de Regering afhankelijke ambtenaren was komen te bestaan en met een straf
gedisciplineerde meerderheid van afhankelijke en goed gedrilde ja-knikkers achter
zich kon men met de Staten lezen en schrijven. De oppositie hoefde men nauwelijks
een antwoord waardig te keuren. Controle door de rechterlijke macht? In de eerste
plaats bleef die controle beperkt tot de naleving van de wet en wat de Regering wilde
daar maakten de Staten gretig een wet van. En in de tweede plaats: met die
onafzetbaarheid van de rechters viel ook wel iets te versieren: geen rechters meer
benoemen die zich niet op voorhand bereid verklaarden om na zes jaar weer op te
stappen zogenaamd om in het apparaat van de Nederlandse rechtspraak weer in
roulatie te komen.
Macht om naar believen over de geldmiddelen te beschikken. Veroorloofde een
van de eilanden zich een bestuurscollege dat niet naar de pijpen van de Regering
wenste te dansen, dat oppositie voerde tegen de almachtige Efraïm Jonckheer, dan
kon met een uiterst vriendelijke glimlach de kraan van de financiën worden
dichtgedraaid. Dat mede daardoor op het eiland
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Curaçao letterlijk honger werd geleden, veranderde niets aan de beminnelijkheid van
Efraïms glimlach.
Macht over de massa-media. Jonckheer was nog maar nauwelijks aan het bewind
toen hij een ambtelijke Regeringsvoorlichtingsdienst instelde met aan het hoofd....
de fractievoorzitter van zijn eigen partij in de Staten. Zoiets als Schmeltzer aan het
hoofd van de Nederlandse R.V.D.! In de concessievoorwaarden voor radio- en
televisiestations reserveerde de Overheid altijd zorgvuldig een flink stuk kosteloze
zendtijd voor zichzelf; hoe die zendtijd door die ‘ambtelijke’
Regeringsvoorlichtingsdienst werd gebruikt, vooral wanneer er verkiezingen op til
waren, mag men driemaal raden. Het onafhankelijke Nederlands-talige dagblad
‘Beurs- en Nieuwsberichten’ werd door Jonckheer en zijn clan ‘opgekocht’. Over
de manier waarop dat in zijn werk ging, is door degenen die erbij betrokken waren
angstig het zwijgen toegedaan. Zoveel bijzonderheden zijn echter wel uitgelekt, dat
men dit verhaal, als het ooit nog eens uit de doeken komt, als een soort schelmenroman
tegemoet mag zien. Twee van de drie in Curaçao verschijnende dagbladen zijn
familiebezit van de Jonckheers en hun clan. Macht als een persoonlijk bezit....
Dit laatste óók nog uit Nederland weg te slepen is Jonckheer tenslotte toch niet
gelukt. De Nederlandse Regering en met haar de Koninkrijksregering heeft bij de
meeste activiteiten van Jonckheer steeds zorgvuldig een andere kant op gekeken. De
Antillianen moeten het zelfbestuur nog leren, redeneerde zij. Trouwens waarom zou
zij zich met Jonckheers beleid bemoeien? Alleen maar om de kans te lopen het verwijt
van neo-kolonialisme toegeslingerd te krijgen. Nù is echter de maat vol. Nù blijkt,
dat deze Jonckheer, die zo snel leerde en zo algemeen geacht werd, in feite niet anders
heeft gedaan dan tweedracht zaaien op zijn eigen eiland. De Nederlandse Regering
heeft haar mariniers moeten inzetten om de opstand, die uiteindelijk tegen Jonckheers
bewind was gericht, tot stilstand te brengen. Nolens volens is Nederland daarmee
door het beleid van diezelfde Jonckheer toch verstrikt geraakt in de binnenlandse
politiek van de Nederlandse Antillen en heeft Nederland zich dusdoende het verwijt
van neo-kolonialisme op de hals gehaald. Dat zij zich dit verwijt opnieuw op de hals
zou halen door Jonckheer eindelijk te laten vallen, daarover zal zij zich geen illusie
hebben gemaakt. Maar het is beter zo. Met Jonckheer weg komt er misschien rust
op het eiland. De rust, die hard nodig is in een periode die naar men mag hopen tot
een grondige herziening van het Statuut zal leiden.
Jonckheer exit. Met al zijn slimheid heeft deze koopman niet doorzien, dat hij een
gevaarlijk spel speelde toen hij de Antillen verliet om bijtijds, voordat Gouverneur
Debrots ambtstermijn verstreek, een imago van ‘onpartijdigheid’ te verwerven. Het
klinkt in Nederlandse oren vreemd maar in de
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Nederlandse Antillen, waar de politiek meer om de persoon van de leiders gaat dan
om hun politieke principes, waren zijn ‘appelwangetjes’ zijn handelsmerk. Door van
het politieke toneel te verdwijnen heeft Jonckheer zichzelf ondergraven. In de
spanning van de laatste weken die aan zijn desavouering voorafgingen, is hij zich
dit blijkbaar pijnlijk bewust geworden. Hij heeft tenminste de hardnekkigheid
waarmee hij zich aan het eenmaal in zijn ‘bezit’ gekomen gouverneursambt
vastklampte, gemotiveerd met zijn overtuiging, dat hij het in zijn vermogen had om
weer vrede te stichten op zijn verscheurde eiland. Goddank is de Koninkrijksregering
hier niet op ingegaan. Jonckheer heeft zichzelf verstrikt in zijn eigen politieke spel.
Hopelijk maar niet waarschijnlijk zijn laatste.

II
Dat nu het Statuut van het Koninkrijk nodig op de helling moet lijdt geen twijfel
meer.
Daarbij zal Nederland ook zijn standpunt moeten gaan bepalen tegenover een
andere tweespalt in de Nederlandse Antillen: de tweespalt tussen de eilanden Curaçao
en Aruba.
Het heeft Aruba nooit helemaal lekker gezeten, dat het met de vijf andere eilanden
samen werd ondergebracht in één staatsbestel, waarvan de Regering in Willemstad
kwam te zetelen.
Het Nederlands koloniaal bewind zetelde óók in Willemstad en aan dit bewind
bewaarde Aruba niet bepaald de aangenaamste herinneringen. Vooral niet aan de
laatste twee decennia daarvan toen Aruba evenals Curaçao een olieraffinaderij rijk
was geworden - na Abadan de grootste ter wereld. Aruba werd even welvarend als
Curaçao; relatief eigenlijk welvarender omdat het maar half zoveel inwoners telde.
Het Nederlands bewind hield daar echter geen rekening mee. Het Bestuur zetelde
nu eenmaal in Willemstad en in Aruba kon een ambtenaar bij wijze van spreken nog
geen potlood aanschaffen zonder eerst op het andere eiland toestemming te vragen.
Het lag voor de hand, dat Aruba er weinig voor voelde ‘uit vrije wil’ opnieuw in een
staatsverband verzeild te raken, dat de traditie van de centrale Regering in Willemstad
voortzette.
Het heeft heel wat moeite en onderhandelen gekost om het eiland daartoe te
bewegen. De betrekkelijk vér gaande autonomie die aan de eilanden afzonderlijk
werd verleend en de befaamde formule van van Poelje voor de zetelverdeling in de
Staten, waarin het beginsel ‘one man one vote’ terzijde werd geschoven en Aruba
een relatief grotere vinger in de pap van de Regering kreeg dan Curaçao, bewogen
Aruba wel tot meedoen maar con amore ging het niet.
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Het is ook nooit helemaal con amore gewórden. De ervaringen die Aruba na het in
werking treden van het Statuut opdeed, konden het wantrouwen tegen de centrale
Overheid van de Nederlandse Antillen in hun geheel nooit geheel wegnemen.
Aruba had begrepen, dat die centrale Overheid niet veel meer zou worden dan een
orgaan dat voor de algemene wetgeving zou zorgen, enkele administratieve taken
zou vervullen, die de eilanden moeilijk ieder afzonderlijk op zich konden nemen de munt en de post bijvoorbeeld -, dat voorts weinige banden zou onderhouden die
er nog met Nederland waren blijven bestaan, doch voor het overige de eilanden met
rust zou laten. Daar had het eiland vrede mee genomen omdat het óók wel inzag, dat
niet alle zes eilandjes afzonderlijke staatjes konden worden met een eigen munt,
eigen postzegels, een eigen Burgerlijk Wetboek, een eigen rechterlijke macht en een
eigen vertegenwoordiging in de Koninkrijksregering. Zes eilandjes, die tesamen niet
meer dan goed tweehonderdduizend inwoners telden. Veel meer dan een betrekkelijk
los verband zou de staatseenheid van de Nederlandse Antillen echter niet mogen
worden. Zo dachten ook anderen erover. Alleen niet Efraïm Jonckheer. Stapje voor
stapje breidde hij de bemoeienis van de centrale Landsregering met de interne
aangelegenheden van de eilanden uit. Tot Nederland hem zijn grote kans toespeelde.
Nederland ging de Antillen met ontwikkelingshulp tegemoetkomen doch de
Nederlandse Regering stelde zich daarbij op hetzelfde standpunt, dat zij op de Ronde
Tafel Conferentie had ingenomen: wij gaan niet met al die zes eilandjes afzonderlijk
onderhandelen; dat is ons veel te omslachtig; wij zien de Nederlandse Antillen nu
eenmaal als een eenheid en wij willen alleen met de Landsregering te maken hebben.
De eilanden moesten hun ontwikkelingsplannen maar bij de Landsregering indienen
en dan zou deze wel uitmaken wat daarvan in aanmerking kwam voor steun uit
Nederland. Dit gaf Jonckheer en de zijnen een machtspositie, waar zij van konden
smullen. Eilanden, die hun regime niet onvoorwaardelijk aanvaardden konden zij nu
in hun ontwikkelingswerk belemmeren naar hartelust. Voor Nederland hoefden zij
niet bang te zijn. Nederland bleef ‘loyaal’. Zelfs toen een algemeen geacht en integer
magistraat als Gezaghebber Gorsira, de man van wie iedereen hoopte, dat hij
Gouverneur zou worden in plaats van Jonckheer, zich naar Den Haag begaf om daar
voor de ontwikkelingsplannen van zijn eiland Curaçao te spreken, dat destijds met
Jonckheer overhoop lag, praatte hij tegen dovemansoren en werd hij terugverwezen....
naar Jonckheer, die met een brede glimlach tussen zijn ‘appelwangetjes’ het eiland
financieel liet verhongeren en daarmee de grondslag legde voor de mei-opstand van
verleden jaar.
Aruba heeft een tijd lang wél gevaren bij deze situatie. Jonckheer had de
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politieke steun van zijn familie- en geestverwanten op dit eiland hard nodig om voor
zijn Landsregering een meerderheid in de Staten te krijgen. Zijn Arubaanse
bondgenoten konden eisen stellen en deden dat ook vlijtig. In hun eigen eilandspolitiek
boeren zij daar bovendien wel bij. Aruba kreeg van de landsregering iedere steun
die het maar wilde en Jonckheers bondgenoten streken de politieke winst daarvan
op. Tot grote ergernis uiteraard van hun tegenstanders op het eiland, die als
tegenwicht, om óók iets te kunnen bieden aan hun kiezers, af en toe het oude paardje
van de volledige onafhankelijkheid voor Aruba, de afscheiding van de Nederlandse
Antillen, van stal haalden. Meer echter dan een partijpolitieke stunt werd die
afscheidingsleus nooit; niemand schonk er veel aandacht aan.
Iets luidruchtiger kwam die afscheidingsleus weer op de proppen toen bij de
laatstgehouden eilandraadsverkiezingen Jonckheers bondgenoten terrein verloren en
buiten het Bestuurscollege vielen. Aruba vreesde toen eenzelfde lot als Curaçao in
de voorafgaande jaren beschoren was geweest en er werd weer druk over ‘afscheiding’
gepraat. Maar ook deze golf ging voorbij. De Landsregering kon zich nu eenmaal
niet veroorloven Aruba op dezelfde manier te behandelen als Curaçao omdat zij nog
steeds de steun van haar Arubaanse aanhangers in de Staten nodig had en zó
patriottisch dachten deze nog wel, dat zij hun eiland de nek niet lieten omdraaien.
Toen kwam echter de mei-opstand op Curaçao. In Aruba wekte die opstand meer
afgrijzen dan sympathie. Het Arubaanse volk is namelijk anders gestructureerd en
anders geaard dan het Curaçaose. De negers vormen in Aruba een minderheid en de
autochtone Indianenbevolking heeft nooit de massale plantage-slavernij gekend. De
Arubaanse Indianen bewerkten ieder, meer als horigen dan als slaven, hun eigen
stukje land. Zij zijn veel individualistischer ingesteld dan de Curaçaose arbeiders.
Bij dat afgrijzen bleef het niet. Er kwam nog iets bij. In het staatsbestel van de
Nederlandse Antillen hebben de Landsregering en de Eilanden ieder hun eigen bron
van inkomsten. De opbrengst van de directe belastingen gaat naar de Eilanden; die
der indirecte belastingen naar het Land. Die indirecte belastingen kwamen altijd voor
verreweg het grootste gedeelte van de twee grote handelseilanden Curaçao en Aruba.
De Landsregering moest daaruit niet alleen haar eigen bedrijf financieren, maar óók
in de tekorten van de armlastige eilanden Bonaire en de Bovenwinden bijspringen.
Men mag zich afvragen of het van Nederland wel erg verstandig en erg fair was een
dergelijke regeling mee tot stand te brengen en aldus zijn eigen koloniale schuld op
de twee toevallig welvarende broedereilanden af te wentelen. Wie men daar niet over
hoorde klagen echter was Jonckheer. Bonaire en de Bovenwinden leverden ieder één
Statenlid en deze financiële regeling. die deze eilanden volkomen afhankelijk maakte
van de toeschietelijkheid
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der Landsregering, opende gouden mogelijkheden om zich de steun van die twee
Statenleden, die meestal op de wip van de meerderheid zaten, te verzekeren. Aruba
sputterde wel tegen deze regeling, maar wat wilde men? Curaçao betaalde meer dan
de helft van de onderstand aan de ‘kleintjes’. Na de mei-opstand echter kwamen de
zaken anders te liggen. Het verwoeste Curaçao werd zelf armlastig en wendde zich
tot de Landsregering met een verzoek om een forse bijdrage uit de centrale kas. Dit
betekent, dat terwijl in het verleden twee welvarende eilandgebieden samen de lasten
droegen van de vier andere, thans Aruba als enig overgebleven welvarend eiland die
lasten alléén moet dragen. Zulks terwijl het de inkomsten uit de indirecte belastingen
best zelf kan gebruiken voor zijn sociale voorzieningen en de verdere uitbreiding
van zijn ontwikkelingsplannen.
Opeens hoort men nu de partijen op Aruba niet meer praten over afscheiding. Dat
schijnt echter meer een onheilspellend dan een geruststellend teken te zijn.
Afscheiding dreigt niet meer een partijpolitiek stokpaardje te worden maar een zaak
van héél het eiland. Een zaak, waar men voorlopig alleen nog binnenskamers over
praat en niet meer alléén in de kring der politici doch vooral daarbuiten in de kringen
van het Arubaanse zakenleven.
Het mag dus geenszins denkbeeldig worden geacht, dat wannéér het Statuut in de
naaste toekomst op de helling komt - en het móet op de helling - Aruba een hartig
woordje gaat meespreken over de verhouding tussen de eilanden en de Landseenheid.
Aruba zal ditmaal met groter kracht van argumenten opkomen voor een eigen binding
met het Koninkrijk, althans een eigen status los van het staatsbestel der Nederlandse
Antillen.
Op zichzelf blijft het idee om van een eilandje met zestigduizend inwoners een
soort onafhankelijke Staat te maken - zoiets als Liechtenstein of San Marino natuurlijk even onaantrekkelijk, even dwaas zo men wil, als het vijftien jaar geleden
was toen het Statuut tot stand kwam. Bij een herziening van het Statuut zal het echter
van het grootste belang zijn eens grondig te onderzoeken of daarbij ook de
Staatsregeling van de Nederlandse Antillen niet aan de orde moet worden gesteld en
daarin geen betere waarborgen kunnen worden opgenomen tegen de overmachtige
positie die de Landsregering zich onder de bepalingen van deze regeling
langzamerhand heeft toegeëigend. Vechtersbazen kan men beter scheiden dan onder
één dak samenbrengen.
Utrecht, 11 februari 1970
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Leven in een nieuwe tijd
Rudolf Boehm
‘Het is duidelijk dat wij ons in een overgangsfase bevinden en op weg zijn naar een
nieuw tijdperk. Dit nieuwe tijdperk zal niet alleen in enkele detailpunten verschillen
van de vorige periode, maar het zal een fundamentele vernieuwing behelzen, waarvan
wij op het ogenblik nauwelijks in staat zijn de draagwijdte te vermoeden’.
Vergelijkbare uitspraken ontmoeten wij tegenwoordig dagelijks, zij het vaak in meer
vage, soms demagogische formuleringen. Wij leven in het bewustzijn dat wij op een
keerpunt van de geschiedenis staan. Wat is dat bewustzijn waard?
Laat ik beginnen met een kort overzicht van wat ik daarover wil vertellen. Dan
valt het misschien wat evenwichtiger uit. Want niet bij alle punten kan ik zo lang stil
blijven staan als eigenlijk nodig zou zijn.
1. Hoe manifesteert zich dat bewustzijn, hoe is het gestructureerd?
2. Dat bewustzijn schijnt helemaal niet modern, niet origineel te zijn. Het schijnt
altijd bestaan te hebben.
3. Toch steunt het op feiten. Staan die feiten dan misschien in een twijfelachtig
daglicht?
4. Het bewustzijn van de uitzonderlijke positie van de eigen tijd is misschien
slechts schijn. Maar het is reële schijn. Waar komt die schijn vandaan, waar ligt
de wortel ervan?
5. Dit leidt tot een revisie van ons aanvankelijk scepticisme ten aanzien van de
uitzonderlijkheid van de eigen tijd, een revisie die zich laat leiden door de vraag:
hoeveel realiteit bevat een bewustzijn dat slechts een schijnbewustzijn lijkt te
zijn? Zo kan ik een antwoord proberen te geven op de vraag: in hoeverre kunnen
wij iets radicaal nieuws verwachten? Mijn antwoord zal zijn: iets radicaal nieuws
kunnen wij niet verwachten, maar wij kunnen het doen.
6. Dit antwoord wil ik even confronteren met de leer van de ontwikkeling en
7. met het probleem van de vrijheid.
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‘Wij gaan een nieuwe tijd tegemoet’
Het bewustzijn dat wij voor een totaal nieuwe tijd staan, kan misschien het
eenvoudigst omschreven worden als een crisisbewustzijn. ‘Crisis’ dan eerst in de
oorspronkelijke Griekse betekenis van het woord: ‘scheiding’. Wij staan op een
keerpunt, op een scheidingslijn tussen verleden en toekomst. ‘Crisis’ ook in de
betekenis van ‘onzekerheid’. Wat geweest is, is niet meer betrouwbaar; wat gaat
komen, is nog niet tastbaar. Het merkwaardige is echter, dat die onzekerheid gepaard
gaat met een grote zekerheid. Wat lezen wij bijvoorbeeld in een tekst als die waarmee
ik ben begonnen? Van de ene kant: ‘het is duidelijk’ - gewoon ‘duidelijk’, zonder
onderstreping, zonder affect, het is helemaal zeker. Daar sluit een eenvoudige, bijna
categorische anticipatie bij aan: ‘dit nieuwe tijdperk zal een fundamentele vernieuwing
behelzen’. Maar direct daarop volgt de grote onzekerheid: ‘waarvan we op het
ogenblik nauwelijks in staat zijn de draagwijdte te vermoeden’. De zekerheid wordt
ingeperkt, ze wordt een onzeker vermoeden. De twee gaan dus blijkbaar samen: een
onzeker perspectief van toekomst, én tegelijk een soort trots, dat wij op een punt van
de geschiedenis zijn gekomen waarop zich met zekerheid lijkt te manifesteren dát
ons iets principieel nieuws te wachten staat.
We zouden dit bewustzijn kunnen samenvatten in de volgende uitspraak (en meteen
komen we in goed gezelschap): ‘Von hier und heute geht eine neue Epoche der
Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen’. Dit zei Goethe op
19 september 1792. Teneergedrukt door de militaire nederlaag van de slag van Valmy,
zocht hij blijkbaar troost in de grootse gedachte: hier en nu vangt een nieuw tijdperk
van de geschiedenis aan, en ik ben erbij!

Dat bewustzijn schijnt altijd bestaan te hebben
Gelijkluidende getuigenissen zijn de eeuwen door te vinden. Verderop in mijn betoog
leg ik er u enkele voor. Hier moge het volstaan erop te wijzen dat een geschiedenis
van de filosofie van de geschiedenis goeddeels neerkomt op een opsomming van de
telkens weer herhaalde formuleringen van datzelfde bewustzijn in iedere tijd.
Kenmerkend voor ieder systeem in de filosofie van de geschiedenis is, dat het eigen
tijdperk een centrale plaats wordt toegeschreven. Trouwens, staat de eigen tijd voor
de filosoof niet centraal, dan kan hij moeilijk beweren iets te kunnen zeggen over
het geheel van de geschiedenis, inclusief de toekomst. Altijd overigens lijkt het punt
waarop wij ons bevinden, het middelpunt te zijn van de hele omgeving. In de ruimte
bijvoorbeeld: het punt waar je staat, bepaalt je horizon; ga je lopen, dan verschuift
de horizon; zelf blijf je altijd in het middelpunt.
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Of: ieder mens stelt zich zijn persoonlijke situatie altijd weer voor als een
uitzonderlijke situatie, al is het nog zo duidelijk dat ze in niets verschilt van die van
duizenden andere mensen. Of het fenomeen van het nationalisme: de eigen natie
wordt een centrale positie in de geschiedenis toegeschreven, en deze overtuiging
staat - zoals bekend - vaak helemaal niet in verhouding tot het werkelijke belang van
die natie. Kortom, het bewustzijn van de uitzonderlijkheid - zoals van het ‘nieuwe’
of het ‘moderne’ - behoort tot de categorie van de zogenaamde ‘occasionele
betekenissen’, waar woorden als ‘hier’, ‘nu’, ‘dit’, ‘ik’, ‘jij’, ‘die’ in thuishoren,
woorden en begrippen die van betekenis veranderen naargelang de gelegenheid
waarin ze gebruikt worden. Wat voor u ‘hier’ is, is niet ‘hier’ voor mij, en toch blijft
mijn ‘hier’ altijd ‘hier’. Voor u ben ik niet ‘ik’, maar ‘jij’ of ‘hij’, en toch ben ik ‘ik’.
En iedereen weet dat.
Historisch heeft men de oorsprong van deze aldus gestructureerde tijdsopvatting
in de filosofie van de geschiedenis gezocht in de joods-christelijke eschatologie. Het
christelijke bewustzijn is inderdaad van meet af aan een bewustzijn geweest van iets
totaal, ja absoluut nieuws. Oud en nieuw stootten hier op elkaar. Dit was een absoluut
keerpunt in de geschiedenis. En het vertoonde diezelfde zekerheid en onzekerheeid:
de zekerheid dat het nieuwe, dat zich hier en nu manifesteerde, de volstrekte
anticipatie was van de eigenlijke omwenteling aan het einde der tijden; de onzekerheid
betreffende alles wat in de tussentijd nog moet gebeuren, maar principieel niet te
vergelijken is met wat in het verleden is geweest. De uitspraak van wat wij ‘evangelie’
noemen, is te vergelijken met die van Goethe: de tijden zijn vervuld, het Rijk van
God is nabij, wij moeten erbij zijn, wij moeten ons ‘bekeren’ in denk- en
leefgewoonten, alles ‘omdenken’ (metanoëin). Het ogenblik is aangebroken dat over
de hele geschiedenis gaat beslissen. De toekomst gaat een heerschappij, een rijk, een
‘regeringsperiode’ (basileia) kennen zoals nog nooit heeft bestaan. Een nieuwe
tijdrekening ontstaat: voor en na Christus. (Andere perioden in de geschiedenis waarin
eenzelfde bewustzijn leefde, hebben ook soms getracht een nieuwe tijdrekening in
te voeren. De Franse Revolutie bijvoorbeeld).
Maar met dit eschatologisch bewustzijn naar joods-christelijke traditie komen we
niet veel verder. Een dergelijk bewustzijn is eveneens te vinden in de Griekse
mythologie en filosofie, om me daartoe te beperken, bijvoorbeeld bij Hesiodus, zelfs
bij Plato en Aristoteles, ofschoon dezen dit bewustzijn uit de weg trachtten te gaan.
En een verzet tegen dit bewustzijn is ook aan te treffen in het jodendom. Denken we
slechts aan het Boek van de Prediker: ‘Er is niets nieuws onder de zon’.
Het bewustzijn dat onze tijd in een uitzonderlijke positie verkeert ten opzichte van
het geheel van de geschiedenis is dus niet heel origineel. Ieder
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tijdperk schijnt a priori blootgesteld aan de schijn, dat het in de geschiedenis een
centrale plaats inneemt. Het gaat hier dan wel om wat Kant genoemd heeft een
‘transcendentale’ schijn. Deze schijn is een illusie, geen bedrog; hij verdwijnt niet,
ook al doorzie je hem. Zo'n schijn is het telkens weer terugkerende bewustzijn dat
de eigen tijd weliswaar een crisistijd maar toch ook een opwindend nieuwe tijd is.
Dit betekent echter dat de feiten waarop dit bewustzijn meent te mogen steunen,
‘gerelativeerd’ moeten worden. Alleen in het licht van dit a priori bewustzijn krijgen
ze de betekenis die wij eraan toeschrijven; met het voortgaan van de geschiedenis
worden ze spoedig van die eschatologische betekenis ontbloot. Inderdaad, feiten op
zichzelf bewijzen niet dat wij ons op een keerpunt van de geschiedenis bevinden.
Waar het op aankomt, is de betekenis die aan de feiten gegeven wordt.

De feiten waarop dit bewustzijn steunt
Enkele voorbeelden om dit te illustreren. Een van de meest spectaculaire
‘nieuwigheden’ van onze tijd is de ruimtevaart. Het merkwaardige hierbij is echter,
lijkt mij, dat het heel moeilijk uit te maken is wanneer precies het tijdperk van de
ruimtevaart is begonnen. Als je over iets ‘helemaal nieuws’ spreekt, moet het toch
mogelijk zijn te zeggen wanneer het precies begint! Welnu, de ruimtevaart schijnt
begonnen te zijn met de raketten, maar de raketten staan in een dubbelzinnige
verhouding ten opzichte van de vliegtuigen: de raketten van Peenemünde werden
tegelijk als straaljagers en als raketten ontworpen en gebouwd. De straaljager is
slechts een belangrijke variante van het schroefvliegtuig. Die dubbelzinnigheid komt
overigens tot uiting in de naam zelf van de NASA: National Aeronautics and Space
Administration, van meet af aan voorzien als een gemeenschappelijke administratie
voor de ontwikkeling van moderne vliegtuigen én ruimtevaart. Dezelfde
dubbelzinnigheden verschijnen wanneer men zich afvraagt: wanneer is het nu eigenlijk
begonnen? Met Peenemünde of met de eerste Spoetnik? Of met de eerste stappen
op de maan? Op het ogenblik lijkt die eerste maanlanding nogal beslissend te zijn,
na de honderdste keer misschien al veel minder. Dan gaan we zeggen: als we op
Mars komen, dan pas begint het echt!
Ander voorbeeld: de wapentechniek. De atoombom, ja, dat is helemaal nieuw!
Maar ‘conventionele’ bommen maakten in Dresden tweemaal zoveel slachtoffers
als de atoombom in Hiroshima. Er waren meer vliegtuigen voor nodig, ja, maar in
Hiroshima een sterkere bom: je kunt het draaien zoals je wilt. Of luister naar Proust.
In een discussie met militairen over de strategie in vroegere oorlogen laat hij een
officier zeggen: ‘Mais cela c'est

Streven. Jaargang 23

568
du passé. Avec les terribles progrès de l'artillerie, les guerres futures, s'il y a encore
des guerres, seront si courtes qu'avant qu'on ait pu songer à tirer parti de
l'enseignement, la paix sera faite’. ‘Met de verschrikkelijke vooruitgang van de
artillerie!’ Of elders: ‘Tu n'as qu'à penser à quelle chose cosmique serait une guerre
aujourd'hui. Ce serait plus catastrophique que le Déluge et le Götterdämmerung.
Seulement cela durerait moins longtemps’. Dit is geschreven in de jaren van de eerste
wereldoorlog en geeft het bewustzijn weer van voor 1914. En als wij nù over het
vooruitzicht van een oorlog spreken, zeggen wij precies hetzelfde. Dit ontneemt de
feiten waarop dit bewustzijn steunt, natuurlijk niet hun eigen realiteit - ofschoon het
voor ieder van ons wel om het even zal zijn of hij getroffen wordt door een bom van
tien ton of rechtstreeks door een atoombom - maar het relativeert wel het aspect van
absolute nieuwheid van de ontwikkeling.
Een bijzonder mooi voorbeeld vind ik in de ontwikkeling van de machinetechniek.
Wie ooit een houten molen van binnen heeft gezien, staat verbaasd als hij ziet in
welke mate details van onze moderne machines daarin in beginsel reeds ontwikkeld
zijn en een ingewikkeld cybernetisch mechanisme vormen. Het voorbeeld is hierom
zo interessant omdat in het bewustzijn van de Engelsen de continuïteit van de
ontwikkeling lange tijd aanwezig is gebleven: een fabriek noemden zij nog lange
tijd een ‘mill’. Blijkbaar bleven zij er zich van bewust hoe relatief de vernieuwing
was.
Een voorbeeld uit een andere belangrijke sfeer: de ontwikkeling van de wetenschap.
Wij zijn ervan overtuigd dat de wetenschap nooit zo produktief geweest is als in onze
tijd. Welnu, ook dat bewustzijn heeft vroeger al bestaan. In 1765 werd in de Académie
Française voor het eerst de nagedachtenis van Descartes gevierd. Daar sprak een
zekere meneer Thomas, zijn rede is afgedrukt in de eerste volledige uitgave van
Descartes' werken. Hij vergeleek de wetenschappelijke vooruitgang van de eigen
tijd met de dertig daaraan voorafgaande eeuwen: ‘On remarque, pendant cette longue
révolution de temps, cinq ou six hommes qui ont pensé, et créé des idées; et le reste
du monde a travaillé sur ces pensées, comme l'artisan, dans sa forge, travaille sur les
métaux que lui fournit la mine’. In de dertig eeuwen voor ons zijn er misschien vijf
of zes mensen geweest die de wetenschap vooruit hebben geholpen, en wat zien we
nu, in de nieuwe tijd? ‘Et d'abord, j'aperçois dans l'univers une espèce de fermentation
générale. La nature semble être dans un de ces moments où elle fait les plus grands
efforts: tout s'agite; on veut partout remuer les anciennes bornes, on veut étendre la
sphère humaine. Vasco de Gama découvre les Indes, Colomb découvre l'Amérique,
Cordès et Pizarre subjuguent des contrées immenses et nouvelles, Magelan cherche
les terres australes, Drake fait le tour du monde. L'esprit des découvertes anime toutes
les nations. De grands changements
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dans la politique et les religions ébranlent l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cette secousse
se communique aux sciences. L'astronomie renaît dès le quinzième siècle. Copernique
rétablit le système de Pythagore et le mouvement de la terre; pas immense fait dans
la nature! Tycho-Brahé... corrige et perfectionne la théorie des planètes... Le nombre
des phénomènes connus s'augmente. Le législateur des cieux paroît; Képler... ouvre
la route à des vérités nouvelles... Les verres concaves et convexes, inventés par hasard
au treizième siècle, sont réunis trois cents ans après, et forment le premier télescope.
L'homme touche aux extrémités de la création. Galilée fait dans les cieux ce que les
grands navigateurs faisoient sur les mers; il aborde à des nouveaux mondes... La
géométrie est appliquée à la doctrine du mouvement. La force accélératrice dans la
chute des corps est mesurée; on découvre la pesanteur de l'air... Bacon fait le
dénombrement des connoissances humaines... et prédit quelque chose de grand pour
les siècles à venir... Et comme par la boussole (la nature) avoit réuni les parties les
plus éloignées du globe, par le télescope rapproché de la terre les dernières limites
des cieux, par l'imprimerie elle avoit établi la communication rapide du mouvement
entre les esprits d'un bout du monde à l'autre’.
U ziet: het is er al allemaal. Het enige verschil is, dat de verrekijker moet instaan
voor wat wij toeschrijven aan de ruimtevaart, maar het belangrijke is dat wij reeds
de grenzen van het heelal raken en dank zij de boekdrukkunst communiceren wij al,
snel en gemakkelijk, van het ene eind van de wereld met het andere. En zie overal
het toenemend aantal wetenschappelijke publikaties; een echte explosie van
wetenschap! In 1765!
Iets vergelijkbaars zien we in de 19e eeuw gebeuren. In mijn seminarielokaal op
de Blandijnberg in Gent beslaat de filosofie van de Oudheid een muurtje van hier
tot daar; te oordelen naar het aantal publikaties in de 19e eeuw daarentegen moet er
toen een ware explosie van filosofie geweest zijn. Maar met dit soort dingen moeten
we oppassen. Vergelijkbare massa's van publikaties zijn er misschien toch vroeger
ook wel geweest. Descartes bijvoorbeeld was in zijn tijd ongeveer de enige filosoof
die geen leerstoel had aan een universiteit, maar in de universiteiten liepen massa's
filosofen rond van wie wij er geen enkele meer kennen. Overigens danken wij het
toenemend aantal wetenschappelijke publikaties tegenwoordig niet grotendeels aan
serieproduktie? Niemand waagt het nog, in zijn eentje een nieuw object van onderzoek
aan te pakken. Om aan onderzoek te doen, moet je instrumenten hebben; om
instrumenten te hebben, moet je geld hebben; om geld te krijgen, moet je een
programma kunnen voorleggen; om een programma te kunnen voorleggen, moet je
al enigszins weten waar je uit
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wilt komen. Hoe kun je dat weten? Wanneer je met kleine wijzigingen hetzelfde
overdoet wat een ander al voor jou gedaan heeft.
In al dit soort beschouwingen wordt groot belang gehecht aan getallen en kwantiteit.
Vanzelf gaan wij daarbij denken aan de fameuze Hegeliaans-Marxistische doctrine
van de omslag van kwantiteit in kwaliteit. Maar in hoeverre is daarvan sprake? Dat
is juist het probleem. Dat wordt niet opgelost door de verzekering alleen dat dergelijke
omslagen plaatsvinden; bovendien is deze verzekering niet zo erg overtuigend, voor
zover ook de Marxisten geloven in de wetenschap, de wetenschap echter met het
begrip kwaliteit niet veel weet te beginnen.
In de kunst gaat het bewustzijn van het absoluut nieuwe merkwaardigerwijze altijd
gepaard met de reactie van de tegenstanders van het nieuwe die zeggen: dit is toch
geen kunst meer, dit heeft met kunst niets meer van doen. Vaak reageren de
vernieuwers daarop met te zeggen: inderdaad, dit heeft helemaal niets meer van doen
met wat tot nu toe kunst werd genoemd. Historisch is het gemakkelijk na te gaan hoe
juist dié kunstvorm waarvan de eigen tijd zegt dat hij niets meer met kunst te maken
heeft, de ontwikkeling van de kunst vooruithelpt, terwijl diegenen die beweren de
oude kunst voort te zetten, en in de grote traditie te staan, hopeloos uit de herinnering
verdwijnen.

De reële wortel van de schijn
Nu wordt het echter moeilijker. De schijn dat de eigen tijd iets totaal nieuws inhoudt
steunt, zeggen wij, op een illusie die te doorzien is. De argumenten waaraan die
illusie zich voedt, worden altijd weer vernietigd. En toch herstelt de schijn zich steeds
weer opnieuw. Hij schijnt onontwijkbaar. Hij bezit dus blijkbaar zelf een formidabele
realiteit, en dus vermoedelijk een of andere reële wortel. Waar ligt de wortel van die
schijn?
Iedere tegenwoordige tijd is als zodanig geprivilegieerd zowel ten opzichte van
het verleden als van de toekomst. Om te beginnen gewoon al door het feit dat eigenlijk
alleen nù iets gebeurt. Alles wat gebeurt, gebeurt nu; in het verleden gebeurt niets
meer, in de toekomst gebeurt nog niets. Deze eigenschap bezit ieder tijdperk in
exclusiviteit, tot het volgende tijdperk aanbreekt, met dien verstande natuurlijk dat
de verschillende tijdperken elkaar niet opvolgen zoals ‘oudheid’, ‘middeleeuwen’,
‘moderne tijden’, enz.. Altijd blijft die geprivilegieerde realiteit van het
tegenwoordige, precies voor zover het het tegenwoordige is, bestaan, onafhankelijk
van wat er aan gebeurtenissen, feiten doorheenloopt. Het is het fenomenale privilege
van ieder tegenwoordig tijdperk, dat het de rol speelt van een uitmuntende realiteit.
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Van de andere kant is ieder tegenwoordig tijdperk gekenmerkt door een openheid
ten opzichte van de toekomst. Wat nu aan de gang is, is in zoverre het nog aan de
gang is, niet afgesloten. U bent nog altijd bezig met het lezen van dit artikel: u kunt
nog altijd verwachten er iets uit te leren. Het typische is nu echter: ook in zoverre
het verleden, een proces uit het verleden, zulk een openheid, een belofte of
onzekerheid insluit, dankt ook dat verleden die openheid aan het heden. Valt er uit
processen die in het verleden begonnen zijn, nog iets te verwachten, dan vanuit het
heden, voor zover ze ook nu nog aan de gang zijn. Ook wat het verleden nog moet
vinden aan aanvulling, vindt het in het heden.
De mooiste uitdrukking die ik ken van deze reëel-uitzonderlijke positie van het
heden is te vinden in Mon Faust van Valéry. Ieder tegenwoordig tijdperk is het
tijdperk van de jeugd. Het is namelijk de jeugd die fysisch realiter profiteert van die
werkelijk uitzonderlijke positie van het heden ten opzichte van verleden en toekomst.
Tegen de student die bij 't zien van de bibliotheek van Faust totaal ontmoedigd is,
zegt Mephistopheles: ‘Ecoutez-moi.... Tous ces autres ne sont plus rien. Ce n'est ici
qu'une foule d'ombres vaines, et vous seul bien vivant... Vous êtes l'instant même;
et debout sur vos pieds, du haut de votre chair en fleur, de votre tête en pleine force,
vous bravez tout cela.... Quarante siècles d'écriture vous envient. Courage, sentez
vous le Prince de ce jour! Rien ne peut prévaloir contre la puissance de négation, de
mépris et de vierge énergie d'orgueil qui s'élèvent dans le coeur d'un jeune ambitieux
qui n'a rien fait encore... Ecoutez-moi: tout ce passé, avec ses merveilles usées, frustes
et tristes, est sans défense contre l'entreprise de gloire d'une intelligence en
mouvement...’.
De oplossing van het raadsel van de geschiedenis zou erin bestaan, de hele
onwaarheid, maar ook de hele waarheid van deze woorden te vatten: de echte
superioriteit, maar ook het echte gevaar van de jeugd en van het jeugdig zelfbewustzijn
van elke tegenwoordige tijd.
In het licht nu van die waarheid draait ons hele perspectief zich misschien nog
eens om. Zou het niet kunnen, dat het feit dat een dergelijk bewustzijn altijd weer
opnieuw zich herhaalt, niet betekent dat het altijd onwaar is, maar integendeel dat
het altijd waar is? Dat brengt echter moeilijkheden mee. Dat zou namelijk betekenen
dat het feit dat een epochaal bewustzijn voorbijgestreefd wordt, niet bewijst dat dit
epochaal bewustzijn onwaar was, maar onwaar gemaakt wordt. Het bewustzijn van
de heer Thomas was dan heel juist in 1765, maar is onjuist geworden door de evolutie
van de tijd. Dit sluit in dat de waarheid kan veranderen.
Is de waarheid dan niet onveranderlijk, vooral de waarheid omtrent het verleden,
die toch volgens de algemene overtuiging eens en voorgoed vaststaat? En hier gaat
het om de waarheid van een epochaal bewustzijn, dat
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toch een bewustzijn betreffende de hele geschiedenis wil zijn. Een epochaal
bewustzijn, het bewustzijn dat de eigen tijd het middelpunt van de hele geschiedenis
vormt, veronderstelt dat de legitimiteit van dit bewustzijn ons ook door de tijden ná
ons toegestaan zal worden. Maar om dit bewustzijn te verdedigen, moeten we nu
toegeven dat latere tijden het onwaar kunnen maken. Dit komt erop neer dat de
geschiedenis achteraf veranderd kan worden. Dat is veel gevraagd. Het betekent
onder meer dat de feiten waarop het bewustzijn steunt, zelf worden veranderd door
de betekenis welke wij eraan toeschrijven en opnieuw veranderd zullen worden door
betekenissen welke latere tijden eraan zullen geven.
Misschien is dit alles toch niet zo ondenkbaar. Het verleden staat vast, zeggen wij,
eens en voorgoed. Maar waar staat het verleden eigenlijk vast? Wij spreken van
‘objectieve’ feiten uit de geschiedenis, maar waar hebben die hun bestaan? Niemand
kan ze opzoeken. Ze bestaan alleen in ons hoofd, in onze herinnering. Er bestaan
sporen van: ruïnes, documenten, monumenten. Maar ook deze zijn, áls feiten van
het verleden, slechts aanwezig in relatie tot ons bewustzijn, anders zijn het slechts
fragmenten van de tegenwoordige tijd. Het verleden hééft geen bestaan buiten de
herinnering. En de herinnering is inderdaad vatbaar voor verandering door de manier
waarop men zich van dat verleden bewust is; het kan zich aan die modificatie niet
onttrekken. In die zin zou de fameuze stelling van Marx: ‘de filosofen hebben de
wereld alleen maar op verschillende wijzen geïnterpreteerd, het komt er op aan ze
te veranderen’, tegengesproken moeten worden of tenminste gecorrigeerd: principieel
bestaat er geen verschil tussen interpreteren en veranderen. Interpretatie betekent
verandering en verandering heeft geen andere structuur dan die van de interpretatie.
Wat er in dit geval van de objectiviteit van de geschiedenis wordt, moet u mij niet
vragen: ik weet het niet.
Maar als het epochaal bewustzijn van onze tijd - zo goed als dat van elk
tegenwoordig tijdperk - dan toch niet zonder waarheid is, wat kunnen wij daaruit
dan concluderen met betrekking tot de vraag naar het nieuwe?

Het nieuwe in de werkelijkheid van de eigen tijd
Wij leven inderdaad in een uitzonderlijke tijd, namelijk de tegenwoordige. Zijn
uitzonderlijkheid ontleent hij echter niet aan de uitzonderlijke gebeurtenissen en
ontwikkelingen van deze tweede helft van de 20e eeuw in vergelijking met de
schijnbaar veel minder belangrijke veranderingen die zich hebben voorgedaan in de
19e, de 18e en vroegere eeuwen. De uitzonderlijkheid van ‘onze’ tijd in de
geschiedenis is die van elk tijdperk in zoverre en
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zolang het tegenwoordig is of was. Het belang van feiten en gebeurtenissen van het
verleden kan inderdaad niet worden vergeleken met de draagwijdte van de
werkelijkheid van de tegenwoordige tijd; niet echter omdat het gebeuren van vroegere
tijden ‘in werkelijkheid’ minder belangrijk was, maar omdat er altijd alleen nu
werkelijk iets gebeurt. Wij maken inderdaad in het heden de ervaring van een nieuwe
werkelijkheid, maar niet in vergelijking met een of andere oude en voorbijgestreefde
werkelijkheid, maar omdat de werkelijkheid altijd - altijd opnieuw - nieuw is, omdat
het werkelijke zelf het nieuwe is.
Wij vergissen ons bijgevolg in ons epochaal bewustzijn als wij geloven, hopen en
soms vrezen dat uitzonderlijke feiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen van deze
20e eeuw de aankondiging, de belofte of de dreiging inhouden van het begin van iets
radicaal nieuws, en als wij die toekomst tegemoet gaan als iets dat ons te verwachten
staat. Het enige dat ons te verwachten staat met betrekking tot de betekenis van de
tegenwoordige feiten en ontwikkelingen is, dat ze hun schijnbaar uitzonderlijke
betekenis spoedig zullen verliezen, dat het nieuwe steeds opnieuw een nieuwe
werkelijkheid zal zijn waar dezelfde schijn zich zal herstellen, nu met betrekking tot
de epochale betekenis van ‘nieuwe’, andere feiten en ontwikkelingen. Kortom, wij
vergissen ons als wij geloven, hopen of vrezen dat wij het nieuwe maar moeten en
kunnen afwachten. Het enige nieuwe dat onvermijdelijk vanzelf komt, is niets anders
dan dat het werkelijke zich altijd opnieuw zal voordoen als het nieuwe. Maar hoezeer
dit ook samenhangt met de hernieuwing van de schijn, dit verschijnsel zelf is reëel.
Terecht geloven wij dus dat wij op de drempel staan van een volledig nieuwe tijd,
in zoverre dit een bewustzijn inhoudt van het feit dat het tegenwoordige ogenblik
ons altijd opnieuw een kans biedt om (om zo te zeggen) alles te vernieuwen, áls wij
van die kans gebruik maken. Want de werkelijkheid is gebonden aan ‘de’
tegenwoordige tijd en bijgevolg altijd opnieuw een nieuwe werkelijkheid.
Dit feit legt aan elk tijdperk zijn verantwoordelijkheid op. Al te vaak, lijkt het, is
deze overweldigende ervaring slechts een aanleiding om zich over te geven aan een
contemplatieve beschouwing van wat op het ogenblik iets radicaal nieuws ‘schijnt’
aan te kondigen: een aanleiding om onze verantwoordelijkheid te ontvluchten door
ons terug te trekken in de afwachting van het geweldige dat, geloven wij, hoe dan
ook, onafhankelijk van onze tussenkomst toch komt. Hoopvol geloven wij op de
‘ontwikkeling’ te mogen rekenen. Of omdat wij er toch niets tegen kunnen doen,
leggen wij er ons berustend bij neer. Iets radicaal nieuws kunnen wij echter niet
verwachten, wij kunnen het alleen doen.
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Kan de ontwikkeling iets nieuws brengen?
‘Ontwikkeling’ is een lievelingswoord van onze tijd. Niets wat zich niet zou hebben
ontwikkeld, geen gebeuren dat niet een ontwikkeling genoemd wordt, geen taak voor
de toekomst die er niet op neerkomt iets tot ontwikkeling te brengen. Van de
ontwikkeling verwachten wij het nieuwe van de toekomst. Maar iets ontwikkelen is
slechts iets dat ‘ingewikkeld’ is ‘uitwikkelen’. Ontwikkeling is de wording van iets
uit een kiem waarin het in aanleg al aanwezig was.
Zoals hij nu overal gebruikt wordt, is de term afkomstig van de ene kant uit het
hegelianisme, van de andere kant uit de biologische ontwikkelingsleer. Volgens het
darwinistisch evolutionisme zijn de nu bestaande soorten, ook de mens, ontstaan uit
een ontwikkeling waarvan het mechanisme werd bepaald door de ‘struggle for life’.
Is het die ontwikkeling die zich voort moet zetten? Zodat de mensheid zich weer
gaat opsplitsen in van elkaar onderscheiden soorten waaronder de eerste plaats bezet
wordt (zoals nu door de mens onder de dieren) door een ras dat zegeviert over de
andere? Is dat de ontwikkeling waarin wij onze hoop stellen? Wat zou het nieuwe
zijn dat door zo'n ontwikkeling wordt voortgebracht? Een nieuwe species, inderdaad.
Maar in werkelijkheid slechts een hernieuwing van een beestachtige strijd op het
vlak van het menselijke bestaan en de vernietiging van al wat wij onder humaniteit
verstaan. Gaat het hier om een ontwikkeling waarbij wij slechts lijdelijk kunnen
toezien, omdat wij er toch niet aan kunnen ontsnappen? Moeten wij ons aan de wet
van die ontwikkeling maar onderwerpen of, om een ander lievelingswoord van deze
tijd te gebruiken, ons ‘aanpassen’? Of kunnen wij door onze eigen beslissing aan
een dergelijke ontwikkeling een einde stellen? Mochten wij daartoe in staat zijn, dát
zou werkelijk iets nieuws betekenen: een einde stellen aan een gebeuren dat niets
anders schijnt te zijn dan een kringloop van ontwikkelingen.

Het probleem van de vrijheid
U ziet: heel mijn betoog komt hierop neer, dat de mogelijkheid van het nieuwe via
de werkelijkheid in verband gebracht wordt met de vrijheid van de mens. Die vrijheid
wordt nu algemeen als iets heel problematisch beschouwd. De vraag is echter, of de
vrijheid niet opzettelijk eerst als een ‘ideaal’, vervolgens als een ‘probleem’ wordt
voorgesteld om juist op die manier aan de verantwoordelijkheid die met de vrijheid
samenhangt, te kunnen ontsnappen. De neiging bestaat - bestaat misschien allang om vrijheid op te vatten als een uitzonderlijk hoog vermogen, het vermogen van een
almachtige, onbegrensde wil. Vanzelf voelt men dan het recht en
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zelfs de noodzaak aan om het bestaan van een dergelijk vermogen in een eindig
wezen als de mens in twijfel te trekken. Dit scepticisme is echter het gevolg van een
idealisme dat een vreemd ideaal in de plaats stelt van een feit. Welk feit?
De empirische basis van het vrijheidsbegrip is helemaal niet een verheven gevoel
van een onbegrensd vermogen, maar de meestal nogal lastige ervaring dat wij voor
dingen die met ons of met anderen gebeuren, verantwoordelijk zijn. De bewijslast
hiervoor ligt niet, zoals in een sceptische beschouwing van de ‘problematiek’ van
de vrijheid verondersteld wordt, bij hem die het bestaan van een dergelijke menselijke
vrijheid ‘poneert’, maar bij hem die zich van alle verantwoordelijkheid voor zijn
doen en denken meent te mogen ontdoen. Een oude regel van de logica luidt:
affirmanti occumbit probatio, bewijzen moet hij die iets positiefs beweert. Wie
beweert dat wij met vrij en bijgevolg onverantwoordelijk zijn, beweert dat er van
een tussenkomst van de mens in de werkelijkheid geen sprake is. Wie echter op grond
van dagelijkse ervaringen aanvaardt, mede verantwoordelijk te zijn voor wat er in
de werkelijkheid rond hem gebeurt, laat zich niet begoochelen, noch door de hoop
op een gelukkige wereld die de mensheid vanzelf te beurt zal vallen zonder dat de
mens veel meer moet doen dan zich aan de ‘ontwikkeling’ overgeven, noch door de
vrees voor een catastrofe die de mensheid vanzelf zal overvallen zonder dat de mens
veel meer kan doen dan profiteren van de tijd die hem nog rest.
Lezing gehouden op 13 oktober 1969 in de Gentse Kultuurvereniging.
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Grenzen en gevaren van de toekomstprognose
Bernard Cazes
In een vorig artikel heb ik het gehad over het goede gebruik van toekomstprognoses
op lange termijn1. Mits gebruikt met verbeelding en voorzichtigheid - verbeelding,
want de besluitvorming moet rekening houden met het feit dat de toekomst nieuwe
problemen kan stellen en dus nieuwe oplossingen vragen; voorzichtigheid, want
beslissingen vandaag hebben consequenties voor de toekomst - m.a.w. mits goed
gebruikt, schijnt onze preoccupatie met de toekomst, een heel typisch kenmerk van
deze tijd, alleen maar een goed te zijn. Maar er zitten ook gevaren aan vast.
De voortdurende verwijzing naar de toekomst neemt soms de dimensie aan van
een echte sociale filosofie, volgens welke wij een nieuwe tijd tegemoet gaan, een
tijd die gekenmerkt wordt door onophoudelijke verandering. De toekomst is radicaal
verschillend van het verleden. Dat maakt dat wij uit het verleden geen lessen meer
kunnen trekken. Wij moeten leren leven met de verandering, voortdurend bereid om
alles te vernieuwen. Alleen op die manier kunnen wij de ‘schok van de toekomst’2
opvangen. Elders heb ik al geschreven over de bedenkelijke aspecten van deze
metafysiek van de verandering3. Hier wil ik op iets anders wijzen. Toekomstonderzoek
draagt het stempel van de samenleving waarin het beoefend wordt. Die samenleving
kan kapitalistisch of socialistisch zijn, maar haar doel is altijd, volgens de formule
van Bacon: ‘de grenzen van het rijk van de mens te verruimen, alles te realiseren wat
mogelijk is’. Die ambitie kan op twee manieren nagestreefd worden: men kan proberen
de kosten van die realisatie zo klein mogelijk te maken en/of proberen de resultaten
zo groot mogelijk te maken (hetgeen, tussen haakjes, een aanvaardbare definitie van
‘vooruitgang’ is). Welnu, in de moderne maatschappij worden die

1

2
3

Bernard Cazes, Over het goede gebruik van toekomstprognoses, in Streven, februari 1970,
pp. 446 - 453. Evenals dat artikel is ook het hier gepubliceerde een bewerking van een rede,
uitgesproken op het 6e Congres van de International Council of Societies of Industrial Design,
London, september 1969.
Cfr. Alvin Toffler, The Future as a Way of Life, in Horizon, Summer 1965.
In History and Theory, vol. VI, no. 3, 1967, p. 436 en vlg..
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twee doelstellingen op een nogal bijzondere manier nagestreefd. De vraag is dan of
het toekomstonderzoek daar voldoende rekening mee houdt. Doet het dat niet, dan
is dat nogal bedenkelijk. Immers, in de mate dat het niet alleen predictief maar ook
prescriptief is (niet alleen voorspellingen doet, maar ook een leidraad wil zijn),
hanteert het, al dan niet expliciet, hetzelfde schema van kosten en baten: de toekomst
waar de voorkeur aan gegeven wordt, is die waarin de baten hoger liggen dan de
kosten. Het toekomstonderzoek moet er zich dus terdege van bewust zijn, hóe kosten
en baten berekend (kunnen) worden.

Minimalisering van de kosten
Wie een probleem rationeel wil aanpakken, moet beginnen met de kosten die ervoor
nodig zijn zoveel mogelijk te drukken; op die manier komen of blijven middelen
beschikbaar voor weer andere doeleinden. De moeilijkheid is dan echter, dat alle
kosten berekend moeten worden, anders dreigt het gevaar dat de oplossing alleen
maar in schijn de goede is. Die moeilijkheid bestaat niet als het gaat om goederen
en diensten waar een markt voor bestaat. Ze wordt al groter als het gaat om
niet-gecommercialiseerde middelen, waaraan een min of meer willekeurige ruilwaarde
wordt toegekend (mensenkapitaal), vooral als die middelen niet reproduceerbaar zijn
(organisatie van natuurlijk milieu, culturele ‘artefacten’, tijdsbesteding). Ze wordt
waarschijnlijk onoverkomelijk als het gaat om diensten en voorzieningen die niet in
geld- of ruilwaarde, alleen in gebruikswaarde zijn uit te drukken. Dat is het geval
met alles wat men met een heel algemene term noemt: de sociale en culturele
consequenties van de economische en technische vooruitgang4, met name alles wat
te maken heeft met de groeiende economische onzekerheid, de toenemende instabiliteit
van het levensmilieu, de steeds groter wordende verdeeldheid van de arbeid, de
verdringing van het ‘natuurlijk milieu’ door het ‘technisch milieu’ (Georges
Friedmann).
De economist kan natuurlijk in economische termen blijven redeneren. Hij kan
dan spreken van ‘opportuniteitskosten’ (de dingen waar men van afziet wanneer men
één bepaalde oplossing kiest). Hij zal zeggen: de relatieve prijs van een dienst kan
naar het oneindige streven, wanneer we namelijk te doen krijgen met een economische
en sociale organisatie die met die dienst onverenigbaar is. In werkelijkheid verschilt
deze categorie van kosten, die beantwoordt aan het afzien van gebruikswaarden,
zozeer van de

4

Cfr. T. & A. Scitovsky, What Price for Economie Progress? in Yale Review, Fall 1958; W.A.
Weisskopf, Economic Institutions and Personality Structure, in Journal of Social Issues, no.
4, 1951; beide artikelen vertaald door B. Cazes, in Chronique Sociale de France, mei 1967.
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klassieke opvatting, dat de grens tussen kost en baat uitermate vaag wordt. Of liever:
wie sommige consequenties van een beslissing beschouwt als de prijs die voor die
beslissing betaald moet worden, doet een radicale keuze: hij geeft toe dat die
consequenties te maken hebben met dingen die slechts waarde hebben als middel,
niet als doel op zichzelf, en hij geeft de voorkeur aan de kennelijk ‘goedkoopste’
oplossing. Een voorbeeld: vliegtuigreizen voor toeristen. Is het ja dan neen interessant
de vluchtduur zo kort mogelijk te maken? Dat is niet a priori uit te maken. Daar kun
je maar iets over zeggen als je de duur als een kost beschouwt. In dat geval wordt
iedere oplossing die de reisduur vermindert, de beste. Dat is een frivool voorbeeld
natuurlijk, er zijn er belangrijker: de specialisatie resp. versplintering van de fabrieksen kantoorarbeid, het verlies van contact met de natuur in de stad - twee tendensen
waartegen wij (door ‘job enlargement’ en tuinsteden) met min of meer succes proberen
te reageren; of een recenter voorbeeld: het fysisch en sociaal milieu in de stad
verandert zo snel en wordt dus zo onvoorspelbaar, dat de bewoners van een stadswijk
zich totaal machteloos gaan voelen en alle controle verliezen over de sleutelvarianten
van hun milieu, met name de sociale samenstelling ervan en de verschillende
voorzieningen5. Als we daar iets aan willen doen, wat willen wij ervoor sacrifiëren?
Wat kost het?
Om het toekomstonderzoek te verdedigen, kan men natuurlijk zeggen: voor de hier
beschreven moeilijkheden ligt de verantwoordelijkheid niet bij het toekomstonderzoek.
De toekomstprognose tekent alleen maar naar best vermogen enkele
toekomstmogelijkheden uit, gunstige en ongunstige, en zij suggereert welk in het
waardensysteem van de besluitvormer passend beleid de gunstige mogelijkheid
naderbij kan brengen. Dat is juist. Op één voorwaarde evenwel. Dat men niet over
het hoofd ziet dat het werk van de toekomstonderzoeker onvermijdelijk besmet wordt
door een zekere sociale filosofie, door het geloof in de cumulatieve vooruitgang. Dit
brengt mee dat hij met een licht hart om het even welke verandering in overweging
zal nemen zogauw hij gelooft dat de voordelen ervan groter zijn dan de kosten. Maar
als de kostenanalyse nu werkelijk zo'n grote leemten vertoont als we zo juist hebben
beschreven? De vooruitgang van de sociale wetenschappen kan de methoden van
kostenanalyse verbeteren, maar zullen er niet altijd kosten zijn die helemaal niet te
berekenen zijn?

5

Cfr. het belangrijke artikel van James Q. Wilson, The Urban Unease, in The Public Interest,
Summer 1968, en de commentaren van John Barr op de geplanifieerde communiteiten in
Zuid-Californië, The Planned Communities, in New Society, 14 nov. 1968. Het succes van
deze samenlevingen is voor een groot deel te danken aan het feit dat zij voldoen aan een
onmiskenbare behoefte aan zekerheid.
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Maximalisering van de voordelen
Geeft de methode van resultaten- en voordelenanalyse, het onmisbare complement
van de kostenanalyse, meer voldoening? Logischerwijze moeten wij er een beroep
op doen in twee van de drie fasen die ik in mijn vorig artikel heb genoemd6. 1) Als
je de problemen beschrijft die volgen uit de aan de gang zijnde tendensen, moet je
ook een waardeoordeel formuleren over de kosten en voordelen die vanzelf volgen
uit de in de toekomst geprojecteerde ontwikkeling. 2) Alternatieve oplossingen
voorstellen is niet mogelijk zonder de voordelen (en kosten) van de verschillende
oplossingen te evalueren. Welnu, is dat mogelijk? In ieder geval niet zo gemakkelijk
als men soms voorgeeft. En wel om twee redenen.
Ten eerste, ondanks de overvloedige statistieken waarover wij beschikken, zijn
wij niet zo bijster goed geïnformeerd over de situatie en de ontwikkeling van onze
maatschappij. Het doel van statistieken, schreef John Sinclair in 1785, is ‘het meten
van de som van geluk en van de middelen om dat geluk te vermeerderen’. Zelfs als
we ‘geluk’ vervangen door ‘welvaart’, zijn we nog altijd even ver van dat doel
verwijderd. We beschikken nog altijd niet over een volmaakte methode om de
ontwikkeling van de welvaart te meten.
Gebrekkig is bijvoorbeeld de methode die erin bestaat de individuele welvaart
gelijk te stellen met het reële inkomen per hoofd. Ze houdt geen rekening met wat
het individu van de gemeenschap krijgt zonder er een marktprijs voor te betalen:
diensten die door de collectiviteit min of meer gratis verstrekt worden, vrije tijd die
gewonnen wordt door verbetering van produktiemethoden in de globale economie.
Met andere woorden, twee individuen in verschillende landen kunnen evenveel
‘verdienen’ en toch een heel verschillende levensstandaard hebben. Die verschillen
worden slechts waargenomen wanneer sociale statistieken zo gebruikt worden, dat
ze informatie geven over de bereikte resultaten en niet alleen over de gebruikte
middelen. Dat is natuurlijk een eis van het gezond verstand, maar die wordt lang niet
altijd gerespecteerd. Wij zijn overvloedig geïnformeerd over wat de overheid en/of
het individu besteedt aan gezondheid, opvoeding, strijd tegen de armoede, enz., maar
wat weten wij over de resultaten daarvan? Zijn wij gezonder dan vroeger? Leren
kinderen meer dan vroeger? Zijn er minder arme mensen dan twintig jaar geleden?
Dat zijn allemaal vragen waarop wij een antwoord moeten hebben als we geldige
voorspel-

6

De eerste etappe van het toekomstonderzoek bestaat in de analyse van de tendensen die
invloed hebben op het probleem dat men wil bestuderen. In een tweede fase tracht men te
beschrijven welke soorten toekomst kunnen volgen uit de aan de gang zijnde tendensen. In
de derde fase worden alternatieve oplossingen voorgesteld voor de problemen die te voorzien
zijn.
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lingen willen doen op lange termijn. Anders kunnen we immers niet weten of het
systeem zich in het verleden in de ‘goede’ richting ontwikkelde (en daaruit afleiden
in welke richting het in de toekomst tendeert); anders kunnen we niet weten of het
overheidsbeleid in die ontwikkeling enige rol van betekenis heeft gespeeld (en mede
daaruit afleiden welk beleid er in de toekomst moet komen).
Om op dit soort vragen een antwoord te vinden, is men gaan werken met sociale
indicatoren7: de sociale statistieken worden verzameld meer rond doelstellingen
waarover een vrij algemene consensus bestaat, dan rond de middelen om die te
bereiken. Zulke transeconomische doelstellingen vormen misschien het hoogste
niveau van wat de Amerikanen het Planning-Programming-Budgeting System noemen.
Er is echter één verschil: in het PPBS worden de hoogste doelstellingen geformuleerd
op het niveau van ieder ministerieel departement, terwijl de doelstellingen van de
sociale indicatoren de grenzen tussen de verschillende departementen overschrijden.
Het voordeel hiervan is, dat op deze manier de doeleinden niet geformuleerd worden
met het oog op wat ieder departement afzonderlijk ‘kan doen’, maar men gaat recht
op het essentiële af. Het nadeel is, dat de verhouding tussen beoogd resultaat en te
volgen beleid moeilijker vast te stellen is naarmate het doel minder nauw omschreven
wordt. Hoe algemener het doel, des te moeilijker wordt het om de factoren te isoleren
die nodig zijn om het doel te realiseren. Dit bevestigt weer wat ik de vorige keer al
zei: met doelstellingen op lange termijn moet men heel omzichtig omgaan. Want
van twee dingen één: ofwel zijn ze duidelijk en concreet, maar dan dreigen ze algauw
door de evolutie achterhaald te worden; ofwel zijn ze synthetisch genoeg om lange
tijd geldig te blijven, maar dan is het veel moeilijker uit te maken welke middelen
ervoor nodig zijn.
Zelfs als men zich door dit dilemma niet laat ontmoedigen, één ding schijnt wel
zeker: doelstellingen die een selectie van alternatieve oplossingen mogelijk maken,
zullen anders geformuleerd moeten worden al naargelang men op lange termijn dan
wel op middellange termijn redeneert. Op lange termijn zal er minder sprake zijn
van produktie, consumptie, investering, dan van levensverwachting, economische
promotie, sociale mobiliteit, verdeling van armoede en inkomen, kwaliteit van het
fysisch milieu, participatie in de besluitvorming, enz. - allemaal aspecten waarvan
redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze minder gemakkelijk verouderen dan de
meer

7

Cfr. R. Bauer, ed., Social Indicators, M.I.T. Press; B. Gross, The State of the Nation, London;
U.S. Department of Health, Education and Welfare, Towards a Social Report, jan. 1969; D.
Bell, The Idea of a Social Report, en M. Olsen, The Purpose and Plan of a Social Report,
in The Public Interest, Spring 1969; U.S. Senate, Hearings of the Subcommittee on
Government Research on Senate Bill 843, U.S. Government Printing Office, Washington,
juni 1967, drie delen.
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concrete categorieën van aankoop en investering8. Dat betekent niet dat problemen
van economische groei op lange termijn verwaarloosd kunnen worden; wel dat ze
minder belangrijk zijn dan de problemen die verband houden met de manier waarop
de resultaten van die groei gebruikt worden. Anders bestaat het gevaar dat er een
steeds groter onevenwicht komt tussen de verhoogde produktie en de door het
produktie-apparaat verschafte voordelen of voldoening.
Er is een tweede reden waarom de instrumenten om die voldoening te meten nog
altijd zo onvolmaakt zijn. Ze houdt verband met de subtiele relatie tussen doel en
middelen9. De volkswijsheid zegt: ‘wie het doel wil, wil de middelen’. Dat lijkt
banaal, maar is inderdaad heel belangrijk: hiermee wordt immers het Kantiaanse
beroep op morele criteria die onafhankelijk zouden zijn van de consequenties van
de handeling, uitgesloten. Maar de vraag is, of deze regel niet vooral geldt in een
stabiele maatschappij, waar de som van de beschikbare middelen zowel kwantitatief
als kwalitatief nagenoeg constant blijft en waar een verandering in de middelen dus
slechts in zoverre invloed heeft op de gerealiseerde doelstellingen als een keuze
gemaakt moet worden tussen morele en immorele middelen. In een maatschappij die
ten gevolge van de wetenschappelijke en technische vooruitgang voortdurend
verandert, ligt dat helemaal anders. Zelfs al blijft de moraal gelijk, de middelen
ondergaan voortdurend diepgaande veranderingen, en deze zijn niet zonder invloed
op de nagestreefde doeleinden. We kunnen inderdaad zeggen, dat van de ene kant
de mens permanente doeleinden nastreeft met gebruikmaking van instrumenten die
voortdurend versterkt worden door hun systematische industrialisering, en dat van
de andere kant deze voortdurende industrialisatie resultaten voortbrengt die merkelijk
verschillen van die welke met de vroeger beschikbare instrumenten bereikt werden.
Zodat het op de duur steeds moeilijker wordt de ene periode met de andere te
vergelijken en uit te maken of er nu werkelijk vooruitgang is gemaakt of niet10. De
industriële maatschappij voorziet de mens van steeds groter wordende goederen en
diensten, maar de prijs die daarvoor betaald moet worden - de onzekerheid - schijnt
ook steeds groter te worden. De onzekerheid ten gevolge van de
conjunctuurschommelingen is waarschijnlijk verminderd, maar de ‘structurele’
onzekerheid ten

8

9
10

Zie het rapport van het Department of H.E.W., geciteerd in noot 7, en het interessante exposé
door M. Hauser van zeven sub-objectieven voor sociale planning, beantwoordend aan de
algemene doelstelling (vrijheid, openheid en zekerheid), in de laatste referentie van dezelfde
noot, vol. 3, p. 448 en vlg..
Cfr. B. Cazes, Les fins et les moyens, in Critique, mei 1969.
Tenzij wij natuurlijk akkoord gaan over min of meer permanente resultaten-indicatoren,
zoals bijvoorbeeld levensverwachting bij geboorte.
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gevolge van de altijd weer nieuwe technieken, nieuwe vragen, nieuwe professionele
kwalificaties, is beslist toegenomen. Om een voorbeeld uit de cultuur te nemen: hoe
kan men esthetische ervaring nu vergelijken met esthetische ervaring vroeger? De
industriële reproduktie van kunstwerken heeft de verhouding tot het kunstwerk
grondig gewijzigd11. Of is geprogrammeerd onderwijs ja dan neen efficiënter dan
‘menselijk’ onderwijs? Het enige wat je kunt zeggen is: het maakt andere resultaten
mogelijk.
We kunnen dus misschien de volgende conclusie riskeren. Industriële (of
technologische) methoden maken het mogelijk ‘efficiënte’ resultaten te bereiken in
deze zin dat ze in massa geproduceerd kunnen worden met steeds lager wordende
kosten. Maar het is niet zeker dat ze ook ‘effectief’ zijn, d.w.z. in staat om het gestelde
probleem op te lossen, want het kan heel goed gebeuren dat de bereikte ‘output’
merkelijk verschilt van wat we hoopten te bereiken. Wordt het resultaat door de
gebruikte middelen niet veranderd, dan heeft men te doen met een netto voordeel;
dat is vaak het geval met de strijd tegen de dood12. Treedt daarentegen in het doel
een heimelijke verschuiving op, dan bestaat het gevaar dat men zonder het te beseffen
een andere waar krijgt dan men zocht. Wij beelden ons bijvoorbeeld in dat we iedereen
toegang kunnen verschaffen tot de cultuur door massale verspreiding van reprodukties
en spreken dan van ‘musea zonder muren’, en pas achteraf beseffen we dat actief
museumbezoek nog altijd iets blijft voor een kleine minderheid.
De kans dat onverwachte (en inadequate) resultaten zich verraderlijk in de plaats
schuiven van de beoogde resultaten, lijkt mij bijzonder groot wanneer men zich een
vals beeld vormt van de doelstellingen die door de sociale agenten ‘werkelijk’
nagestreefd worden. Het ‘functionalisme’ heeft getracht de mens te definiëren naar
zijn zogenaamd objectieve behoeften; voor ieder van die behoeften wilde het de
meest rationele technische oplossing berekenen, vooral in woning- en stedebouw.
Maar nu gaan we inzien dat die utilitaire en dringende behoeften misschien slechts
de façade zijn van een structuur van veel complexere behoeften, en om die te voldoen
zijn waarschijnlijk totaal andere middelen nodig. ‘Het wordt hoog tijd dat wij de
gemiddelde, onvolmaakt berekende homunculus - die in werkelijkheid niet bestaat,
maar naar wiens maat men een hele massa van gestandaardiseerde woon- en
arbeidsmilieus heeft geconstrueerd - vervangen door de reële mens, die niet alleen
een producent en consument van materiële

11
12

Cfr. Etienne Gilson, La société de masse et sa culture, Paris, 1967.
Zonder natuurlijk de onverwachte neveneffecten te vergeten die kunnen optreden. Bijvoorbeeld
ontwikkeling van microben die weerstaan aan antibiotica. Over de onvoorziene ‘fall out’
van de medische vooruitgang, cfr. Dr. René Dubos, Les rêves de la raison, 1964.
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goederen is, maar ook een denkend wezen, begaafd met gevoel, liefde en creativiteit’13.
Als de technologisch-industriële rationaliteit zulke gevaren van afwijking inhoudt,
kan de verleiding opkomen ze en bloc af te wijzen en op zoek te gaan naar minder
economische oplossingen, waarin de relatie tussen doel en middel gemakkelijker
zichtbaar en controleerbaar is. Dit verklaart waarschijnlijk waarom ambachtelijke
objecten, doe-het-zelf-activiteiten enz. tegenwoordig weer zo in trek zijn. Maar dat
is natuurlijk geen oplossing. De problemen waar we voor staan, zijn immers zo groot,
dat ze niet opgelost kunnen worden door de bekwaamheid van ieder individu apart
te vergroten. Die problemen doen verdwijnen door ze af te snijden aan de wortel,
veronderstelt dat men niet alleen de industriële technologie afwijst, maar ook de
demografische groei en de expansie van het levensniveau voor al diegenen die het
verzadigingspunt nog niet bereikt hebben. Zulke massieve afwijzing zal wel niet
voor morgen zijn. Wij moeten dus proberen te leven met onze kwalen. Wij kunnen
er alleen voor zorgen dat ze niet ongeneeslijk worden. Dat is geen comfortabele
positie. Een ‘zuivere’ oplossing is er niet: niet in de technische vooruitgang en de
geïndustrialiseerde massaproduktie, en evenmin in het zich terugtrekken in kleine
utopische gemeenschappen14. Wij hebben van beide iets nodig, plus een politiek
leven, op regionaal en vooral communaal niveau, dat tussen de ‘producenten’ van
het levensmilieu en de mensen die in dat milieu moeten leven, een communicatie tot
stand brengt die, zonder in de illusie van de directe democratie te vervallen, de
‘onverlichte’ consument in staat stelt zich uit te drukken via de ‘verlichte’ burger en
concreet laat zien tegen welke prijs hun tegenstrijdige verzuchtingen te verzoenen
zijn. Het ideaal - hoe lang nog een utopie? - zou zijn, dat er mechanismen van
collectieve besluitvorming gevonden worden die iedereen op het niveau van zijn
sociaal leven in staat stellen keuzen te doen die wat hun voorwaarden en consequenties
betreft minstens even duidelijk zijn als een keuze volgens de regels van een
markteconomie15. Ik weet wel dat in de markteconomie de keuze ook beperkt is, maar
de relatie tussen doel en realisatie is er nog altijd onmiddellijker en duidelijker dan
de critici van de consumentenmaatschappij beweren. Waar het om collectieve
goederen gaat, blijft die relatie meestal in de mist, en de mens houdt alleen een

13

14
15

Lakomy, Novy, Gottlieb en Czerny, Living Environment and Civilisation, in Man and Society
in the Scientific-technological Civilization, Marianzke-Lazne Conferentie, april 1968. Fr.
vert. B. Cazes, in Analyse et Prévision, okt 1968.
Cfr. bijvoorbeeld Building Utopia in Virginia, in The Futurist, vol. I, no. 6, dec. 1967.
H. Van Lier geeft het voorbeeld van het metrostation in Warschau, waarvoor de architect
Zoltan regelmatig groepen metrogebruikers consulteerde: H. Van Lier, Synergische
architectuur, in Streven, april 1969, p. 703. Cfr. ook de voorstellen van Paul en Percival
Goodman in Communitas, Vintage Books, 2e ed., 1960.

Streven. Jaargang 23

584
gevoel van onmacht en absurditeit over. Zolang het toekomstonderzoek dit ‘onbehagen
in de cultuur’ niet ernstig neemt, er niets anders tegenover weet te stellen dan
profetieën à la Marcuse of, wat al niet veel beter is, euforische extraplolaties van het
Bruto Nationaal Produkt, is het meer schadelijk dan nuttig.
Moeten wij uit deze nogal bittere overwegingen met Samuel Johnson concluderen:
‘Dingen die nog niet bestaan zijn niet waard dat een verstandig mens er zich mee
bezighoudt’? Dat is mijn bedoeling niet. Ik heb slechts twee houdingen ten aanzien
van de toekomst tegenover elkaar willen stellen. De ene, die op het ogenblik in de
mode is, maar mij onvruchtbaar, zelfs gevaarlijk lijkt, bestaat hierin dat de
tegenwoordige tijd uitsluitend beoordeeld wordt door verwijzing naar de toekomst
en dat steeds weer de vraag gesteld wordt of onze beslissingen van vandaag wel ‘in
de lijn van de toekomst’ liggen. Deze houding is zogezegd modern en dynamisch.
In feite betekent ze alleen maar dat al wat nieuw is, iedere verandering, zodra ze aan
enkele elementaire criteria voldoet (financieel profijt, snelheid, destructiecapaciteit,
prestige) automatisch goed geacht wordt; al wat een zekere ouderdom heeft, is de
moeite niet waard om in stand te worden gehouden. De tweede, meer kritische houding
is in zekere zin het omgekeerde van de eerste: ze tracht de toekomst te beoordelen
vanuit het tegenwoordige, ze vraagt niet alleen wat de toekomst aan nieuws zal
brengen, maar welke waarde aan dat nieuwe gehecht moet worden. Dat oordeel moet
hier en nu gevormd worden, voordat de teerling geworpen is. Het heeft geen zin het
uit te stellen tot later. In 1985 of 2000 stelt hetzelfde probleem zich immers opnieuw.
Alleen is tegen die tijd, gezien de onomkeerbare veranderingen die zich ondertussen
zullen hebben voorgedaan, de speelruimte weer zoveel kleiner geworden.
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De Tsjechische economie van '48 tot '681
John Auping
Tot 1951 (de communistische machtsovername was in 1948) was de Tsjechische
ontwikkeling anders dan in de USSR, met meer kleine privé-bedrijven en concurrentie.
De koude oorlog werd door Stalin gebruikt om zijn greep op de CSSR te
verstevigen: de Tsjechische economie werd in Sovjetische zin omgevormd; vele
politici en economen werden geliquideerd; het gebeurde onder leiding van Novotny
in twee jaar tijds.
Deze omvorming kwam neer op centrale staatsplanning - ook van de input en
output van elk afzonderlijk bedrijf; er waren 1 tot 1 ½ miljoen bedrijven - een
overheersende plaats van de zware industrie, te weten mijnbouw (kolen en ijzererts),
metallurgie (hoogovens e.d.) en machinebouw; aan investeringen in deze branche
werd een groeiend percentage van het nationaal inkomen besteed: van 25% naar
50%. Wat de planning betreft: er ontstond een topzware bureaucratie: 18 ministeries
voor economie en financiën, met elk 3 tot 5 hoofdafdelingen.
De doelstelling was zeer grof: een voortdurende dwang en druk op de bedrijven
om te streven naar een kwantitatieve verhoging van de produktie en extra druk op
de genoemde zware industrie. Elk bedrijf streefde naar behoud van zijn positie door
maar aan de gestelde produktie-eisen te voldoen ten koste van kwaliteit en voldoening
van de consument. De bedrijven gingen zwendelen: zij gaven te hoge inputaanvragen
op en te lage outputuitkomsten (in verhouding tot de gevraagde input). De ambtenaren
in de ministeries gingen andersom te werk. De bedrijfsleiders met connecties in de
bureaucratie trokken aan het langste eind. Het centrale plan was dus de uitkomst van
deze touwtrekkerij.
Bovendien ontwikkelde zich de zware industrie ten koste van de produktie van
consumptieartikelen. De redenering was: als de zware industrie op poten staat, komt
de rest vanzelf wel. Maar ook toen er al lang voldoende basis was, groeide de
produktie in de zware sector: produktie om de pro-

1

Verslag van een lezing van Prof. Ota Sik, gehouden in Groningen op 12 december 1969.
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duktie. Om met steeds hogere cijfers te kunnen pronken (zóveel kolen/man, zóveel
metaal/man geproduceerd) moest er in de machinebouw geïnvesteerd worden (het
metaal moest èrgens naar toe) en dat riep weer investeringen in de metallurgie en
dus mijnbouw op (om de machines die machines maken te voeden). Dit belemmerde
de technologische vernieuwing en verminderde de kwaliteit: zo werden tractoren
met te zware carosserie gebouwd, want de metalen platen werden te dik gemaakt,
teneinde aan de produktieëisen te voldoen. De machines in de CSSR hebben
gemiddeld een driemaal zo hoog metaalgehalte als in het westen.
De zware industrie slokte arbeiders en investeringen op. En in de lichte industrie
werden de machines niet vernieuwd, en werden ze tot lang na verloop van de
afschrijvingstijd aangehouden, soms tot een ouderdom van 60 tot 80 jaar. Behalve
een tekort aan consumptieartikelen ontstond er dus ook een stagnatie in de
kwaliteitsverbetering daarvan, en bleef de produktie van luxe goederen uit.
Omdat de lonen tegelijk wèl nominaal omhoog gingen, en de staat een prijsstijging
tegenhield, ontstond een grote schaarste aan consumptiegoederen en lange rijen
vrouwen voor de winkels. Ook de woningbouw stagneerde, er was en is grote
woningnood (na Portugal de grootste in Europa). Een afname van de groei van de
lonen was niet te vermijden. Op het eind van de jaren vijftig nog een nominale groei
van gemiddeld 5%; in de eerste helft van de jaren zestig van 2%; de eerste helft van
'68 een nominale daling. De uitvoering van het plan ging boven de behoefte van de
consument.
Wat van de zware industrie niet in de CSSR kon worden afgezet, werd soms
beneden de kostprijs in arme landen afgezet. Er hoopten zich voorraden op, die soms
gedeeltelijk werden geliquideerd (omgesmolten). Op de westelijke markt werd de
concurrentiepositie steeds zwakker: van jaar tot jaar werden lagere prijzen gemaakt,
om niet geheel weggeconcurreerd te worden. Het verlies aan opbrengst werd door
kwantiteitsvermeerdering gecompenseerd. D.w.z. het interesseerde de ambtenaren
van de ‘Aussenhandelsorganisation’ niet of ze tegen verlies exporteerden, als het
plan maar werd vervuld (het plan dat de omvang van import en export regelde).
De ruilvoet verslechterde zienderogen: jaren vijftig $ 1 import tegen 7 kronen
export; begin jaren zestig $ 1 tegen 13 kronen; tenslotte in 1967 $ 1 tegen 31 kronen.
Op de zwarte markt $ 1 voor 80 kronen. Soms werden produkten in het buitenland
verkocht tegen een prijs lager dan de kostprijs van de uit het buitenland geïmporteerde
grondstof die in het produkt verwerkt was: een cadeau aan het buitenland. Het verlies
in de handel met het buitenland werd gedekt uit het staatsbudget, wat ten koste ging
van staatsuitgaven voor sociale voorzieningen en dergelijke.
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Reeds in 1964 hadden Sik cum suis comparatieve studies gemaakt die niet
gepubliceerd mochten worden. Het eerste artikel van Sik werd in 1963 gepubliceerd,
omdat Novotny, die toen juist met zijn secretaris economie overhoop lag, om deze
te tergen het artikel op Siks persoonlijk verzoek liet publiceren, zonder zich van de
inhoud erg rekenschap te geven. Naar aanleiding van het artikel kwamen discussies
op gang en ook steun van Chroestsjow. Maar na diens aftreden groeide de weerstand
van Novotny tegen Siks plan snel, ofschoon op een gegeven moment het Centraal
Comité van de Partij het plan al had aangenomen. Novotny eiste dat er eerst
experimenten kwamen, wat bij een macro-economisch plan een enormiteit is; zoiets
als: iedereen blijft rechts rijden, alleen de taxi's links. Van 1965 tot 1967 groeiden
de economische eisen uit tot een politieke strijd, omdat het planningsapparaat (de
18 ministeries) zich met hand en tand verzetten. Van oktober tot december 1967 had
de kleine progressieve groep in het Centraal Comité de wind mee: door de aanvallen
op de conservatieven zeer scherp te stellen, ging de brede opportunistische
middengroep overstag.
Door de tegenstand van de partijtop groeide de druk van arbeiders, studenten,
intellectuelen en kunstenaars van onderop.
Omdat, aangezien de organisatie ervoor ontbrak, deze druk niet gematigd kon
worden, kon in de drie maanden dat de regering Dubcek-Sik aan het bewind was,
een gezonde geleidelijkheid in de uitvoering van het nieuwe plan niet voldoende
betracht worden. Dit was mede oorzaak van de Russische ingreep.
Het plan van Ota Sik voorzag:
- macro-economisch: de bedrijven helpen de markt (de vraag) te overzien, zonder
bepaling van in- en output per bedrijf.
- dus verzelfstandiging van de bedrijven, die zich bij de regering zouden laten
vertegenwoordigen door bedrijfsraden en de mogelijkheid zouden hebben een
directeur af te zetten; het aantal ministeries zou beperkt worden.
- de winst verdeeld in drieën: een deel via de belasting aan de staat; een deel voor
investeringen in het eigen bedrijf; een deel verdeeld over al de werknemers in
het bedrijf, gedifferentieerd naar functies.
- gedeeltelijke regulering van hoeveelheid, kwaliteit en prijs van de produkten
door de markt (concurrentie, prijzen) en gedeeltelijk door de staat.
- de handel zou gedecentraliseerd worden; (geleidelijke) afschaffing van de
staatssubsidies om niet-concurrentie-bekwame takken te laten afsterven.
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- de tijdelijke werkeloosheid in sommige takken zou opgevangen worden met
behulp van een programma voor alternatieve werkgelegenheid.

Maar de angst voor democratie, niet de angst voor kapitalisme (het was immers een
socialistisch plan) deed de USSR ingrijpen. Angst voor democratie wil zeggen: de
angst de eigen machtspositie te verliezen.
Dinsdag 2 december 1969 stond in De Volkskrant dat Dr. Keizer van de Vrije
Universiteit in Amsterdam in zijn proefschrift over de economie van de USSR tot
soortgelijke conclusies kwam: een spanning tussen economische rationaliteit en
machtspolitieke doelstellingen van de leiders: ‘... de belangrijkste doelstelling van
het Sovjetbeleid is het voortbestaan van het politieke stelsel. En hiervan uitgaande
(macht van de partij, centrale planning, machinale investeringen in defensie en
groei-industrie) acht Dr. Keizer de Russische economie wel rationeel’ (de middelen
zijn afgestemd op het machtspolitieke doel). De kans op hervorming van het systeem
volgens de plannen van de laatste jaren acht Dr. Keizer zeer gering (zoals produktie
op basis van de vraag en het winstprincipe volgens Libermann).
Een soortgelijk pessimisme toonde Sik tijdens de discussie. Anderzijds meende Sik
dat op den duur een politiek systeem dat de economische ontwikkeling remt, het niet
houdt2.

2

De weergave van de lezing kan onjuistheden bevatten die niet in Siks betoog voorkwamen.
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Bevolkingsperspectieven in de U.S.S.R.
A. Van Peteghem
Lange tijd is het bevolkingsvraagstuk in de U.S.S.R. helemaal geen probleem geweest.
De Sovjetunie was een land in ontwikkeling, de bevolking zou er gestadig toenemen.
Recente onderzoekingen hebben echter uitgewezen dat ook hier wel degelijk een
demografisch probleem bestaat. Sedert ongeveer 1950 is het aantal geboorten sterk
gedaald. In 1967 bedroeg de natuurlijke toename van de totale bevolking (het verschil
tussen geboorteen sterftecijfer) nog altijd wel 9,8 per duizend, maar in Moskou nog
slechts 1,7, in Leningrad 2,7. De demografen gaan zich zorgen maken. Op congressen
en conferenties, in een steeds toenemend aantal publikaties wordt de noodklok geluid.

Cijfers
Het Duitse tijdschrift Ost-Europa, 9, 1969, publiceerde een aantal statistieken, geput
uit officiële Sovjetpublikaties, waarvan we er hier enkele ter overweging geven.
Uit onze eerste tabel is de evolutie af te lezen van het aantal geboorten per duizend
inwoners in de hele Sovjetunie, op het platteland en in de stad.

1940

Sovjetunie
31.2

stad
30,5

platteland
31,5

1950

26,7

26

27,1

1955

25,7

23,5

27,4

1960

24,9

22

27,8

1965

18,4

16,2

21

1967

17,4

15,5

19,7

Overal is het aantal geboorten sterk teruggelopen. In de steden is het nog slechts
de helft van in 1940. Ook op het platteland is een gevoelige daling te constateren.
Het verschil tussen stad en platteland is veel groter geworden: 1 per duizend in 1940,
4,2 in 1967. Op het probleem dat daarmee rijst voor de steden, komen we verder
terug.
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De tweede statistische tabel spreekt nog een duidelijker taal: de geboorteen
sterftecijfers in 1967, in de gehele Sovjetunie en in enkele deelstaten.
De hele Sovjetunie1 geboorte
17,4
De Russische
14,5
Socialistische
Federatieve
Sovjetrepubliek

sterfte
7,6
8

toename
9,8
6,5

Het Europese
gedeelte van de
RSFSR

12

8,9

3,1

De stad Moskou

10,9

9,2

1,7

De autonome
18,7
republiek Basjkirië

7,1

11,7

De autonome
republiek der
Tartaren

16,6

7,7

8,9

Het noordelijk
gedeelte van de
Kaukasus

16,8

7,7

9,1

Het oostelijk
17,2
gedeelte van Siberië

7,1

10,1

De republiek
Wit-Rusland

16,8

8

9,8

Oekraïne

15,1

8

7,1

De Baltische Staten 15,7

9

6,7

Transkaukasië
25,8
(Georgië, Armenië
en Azerbeidzjan)

66

19,2

Midden-Azië

33,1

6,3

26,8

Kazakstan

24

5,7

18,3

Alarmerend is niet zozeer het cijfer van de natuurlijke bevolkingstoename in de
gehele Sovjetunie (in 1967 was dit nog altijd beter dan in de meeste andere Europese
landen; in België bijvoorbeeld slechts 3,8 per duizend), maar het grote verschil tussen
1

De territoriale inrichting van de Sovjetunie is tamelijk ingewikkeld. De Unie van de
Socialistische Sovjetrepublieken (U.S.S.R.) wordt verdeeld in 15 Unierepublieken, waaronder:
de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek (R.S.F.S.R.), Kazakstan, de Baltische
Staten (Estland, Letland, Litauen), Wit-Rusland, Oekraïne, Moldavië, Georgië, enz. De
Unierepublieken zijn dan nog verdeeld in 113 territoria en provincies die gedeeltelijk
autonoom zijn.
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de Europese en de Aziatische delen van de U.S.S.R. Geen enkele deelstaat in Europees
Rusland (Estland, Letland, Litauen, Oekraïne, Moldavië enz.), behalve Wit-Rusland,
haalde het gemiddelde van de hele Sovjetunie (9,8). Bijna alle Aziatische gebiedsdelen
(b.v. Toerkmenië, Oesbekistan, Kirgizië, enz.) daarentegen liggen ofwel boven het
gemiddelde ofwel slechts net iets eronder. De aangroei van de bevolking komt dus
van de Aziatische landen. Het aandeel van de niet-Slavische volkeren (een zestigtal
etnische groepen) in de totale bevolking van de Sovjetunie neemt snel toe. Vooral
de Islamitische bevolking (bijvoorbeeld in de Kaukasus en in Voor-Azië) is zich een
sterke positie aan het veroveren, waarmee terdege rekening zal moeten worden
gehouden; Sovjetpublikaties geven dit toe, zonder evenwel cijfers te noemen. De
niet-Slavische volkeren zullen de mogelijkheid moeten krijgen om zich cultureel en
economisch, religieus en sociaal in de Sovjetmaatschappij te kunnen ontplooien.
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Welke problemen dit bijvoorbeeld voor industrie en economie kan stellen, blijkt al
direct. De bevolkingstoename is het ongunstigst in de stedelijke gebieden (Moskou
1,7, Baltische landen 6,7, Oekraïne 7,1). De grote industriegebieden moeten dus
gevoed worden met immigranten, waaronder een groot aantal niet-Slaven, die de
arbeiders in de economische complexen moeten gaan vervangen. Met al de
aanpassingsmoeilijkheden welke dit meebrengt.
Tenslotte een derde tabel. Vergelijken wij het aantal geboorten per duizend in de
gehele Sovjetunie (1964) en in Oesbekistan, een typisch Aziatische staat (1963), en
onderzoeken wij in hoeveel procent van die geboorten het om een eerste, een tweede,
een derde kind ging, dan krijgen wij een inzicht in de samenstelling van de gezinnen
in de gehele Sovjetunie en in een Aziatische staat die nog een ontwikkelingsgebied
genoemd kan worden.

1e kind

Sovjetunie 1964Oesbekistan 1963
stad
platteland
35,6
24,5
9,55

totaal
13,95

2e kind

27,8

22,2

13,64

16,1

3e kind

14,2

15,9

17,6

17,15

4e kind

8,4

12,3

18,25

16,6

5e kind

5,6

9,3

16,15

14,2

6e kind

3,7

6,8

11,54

10,3

7e kind

2,3

4,1

6,6

5,9

8e kind en
volgende

2,4

4,9

6,67

6,3

De verschillen zijn opvallend. In de gehele Sovjetunie gaat het in de meeste
gevallen (35,6 %) om een eerste kind, in Oesbekistan in zijn geheel om een derde
kind (17,15%). Wel is ook in Oesbekistan een groot onderscheid te merken tussen
stad en platteland: ook hier ligt in de stad het hoogtepunt op het eerste kind (24,5%),
op het platteland op het vierde (18,25%).

Moeilijke situatie in Europees Rusland en in de steden
We hebben al gewezen op de verslechterende toestand in Europees Rusland en vooral
in de steden. In 1966 bedroeg het geboortecijfer in de Republiek Rusland (het
Europees gedeelte van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek)
slechts 15,4 per duizend (in België nog 16,4). In Moskou is de nataliteit sinds 1962
met 60% gedaald, in Leningrad met 50%. Hier wordt de bevolking dus steeds ouder
en neemt het aantal pensioengerechtigden toe. In 1959 waren er in Moskou 836.000
pensioengerechtigden, in 1968 al 1 miljoen. Het verschil lijkt misschien niet zo groot,
maar toch is het verontrustend: Moskou heeft een steeds toenemende behoefte aan
jonge mensen, niet alleen om de kaders aan te vullen, maar ook om de nieuwe
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bedrijven te bezetten. Er moeten dus in steeds sneller tempo nieuwe mensen van het
platteland naar de stad migreren.
Even weinig geruststellend is de netto-reproduktievoet van de vrouwen. Indien
1000 vrouwen, in een bepaald jaar geboren, weer 1000 meisjes ter wereld brengen,
is de netto-reproduktie gelijk aan 1. De bevolking stagneert dan. Is de
netto-reproduktievoet lager dan 1, dan neemt de bevolking af. Welnu, in de grote
Russische steden is dat inderdaad het geval (in België was in 1951 die
netto-reproduktievoet 1,02).
In enkele provincies van Europees Rusland, in Nowgorod, Pskow en Kalinin, is
het geboortecijfer lager dan het sterftecijfer. Hier is dus al sprake van een
ontvolkingstendens. In 17 provincies van Europees Rusland ligt het geboortecijfer
op het platteland zelfs lager dan in de steden.

Samenstelling van de gezinnen
Tellingen in 1959 hebben nog andere merkwaardige ontwikkelingen aan het licht
gebracht. We zeiden daarjuist al dat iedere vrouw statistisch 1 meisje ter wereld moet
brengen om de bevolking in stand te houden. Welnu, in 1959 hadden in Estland 1000
vrouwen in de leeftijd van 20 tot 49 jaar slechts 591 meisjes van 0 tot 9 jaar, in
Letland 549, in Oekraïne 651, in Groot-Rusland 720. Dus minder dan 1 meisje per
vrouw.
In Letland werd in 1967 een uitgebreide sociologische enquête gehouden om deze
lage geboortecijfers te verklaren. Daaruit bleek dat van de vrouwen die in 1959
getrouwd waren, er 15% geen kinderen hadden, 48% 1 kind, 32% 2; slechts 5% van
de vrouwen hadden 3 of meer kinderen. Er bleek een correlatie te bestaan tussen het
kinderaantal en het onderwijs dat de moeders genoten hadden: bij vrouwen met een
universitaire opleiding bedroeg het gemiddelde kinderaantal slechts 1,2; bij vrouwen
met een middelbare opleiding was dat cijfer 1,3 tot 1,4; vrouwen met slechts een
lagere schoolopleiding hadden gemiddeld 1,5 kinderen.

Elementen van verklaring
Het is natuurlijk niet gemakkelijk om àlle factoren te achterhalen die deze
demografische ontwikkeling kunnen verklaren. Wij noemen er hier slechts drie: het
woningtekort, de vrouwenarbeid, de grotere behoefte aan comfort en welvaart.
In Moskou bijvoorbeeld heerst een geweldig woningtekort. Alleen al daardoor is
in vele gevallen de ontplooiing van een normaal gezinsleven, laat staan een groot
kinderaantal, onmogelijk. In zijn nochtans nogal optimis-
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tisch werk, Die Welt der Sowjets2, komt Pietromarchi, die het huisvestings-probleem
uitvoerig behandelt, tot de conclusie dat de woningen in de Sovjetunie gemiddeld
slechts een oppervlakte hebben van 45 m2, soms slechts 36 m2, tegenover een
minimum van 71 m2 in West-Europa. Ook nieuwgebouwde woningen bestaan meestal
slechts uit twee kamers van 4 x 4 m en een paar bijvertrekjes. Gemiddeld leven daar
vier mensen in.
Daarbij komt dat praktisch alle vrouwen in de Sovjetunie buitenshuis werken,
zelfs heel zware arbeid verrichten. Vele vrouwen staan aan de fabrieksband, verrichten
zware arbeid in textielbedrijven en op bouwwerven, of zijn werkzaam als machinist
of conducteur bij de spoorwegen. In dag- en weekbladen komen geregeld klachten
voor over het tekort aan kindergarten, die geen plaats kunnen bieden aan alle kinderen.
Als er geen grootouders ingeschakeld kunnen worden, is er geen uitweg. Uit een
enquête die in 1968 gehouden werd onder een groot aantal fabrieksarbeidsters in
Moskou, bleek dat de meeste wel twee kinderen wilden, maar zeker niet meer.
Ook in West-Europa wordt het geboortecijfer negatief beïnvloed door de
toenemende behoefte aan welvaart en comfort. Onderzoekingen in de jaren 1959 tot
1965 hebben duidelijk aangetoond dat eenzelfde verband tussen een dalend
geboortecijfer en een stijgend inkomen bestaat in de U.S.S.R. In Turkestan, Kazakstan
en Azerbeidzjan werd een toename van 1,8% van het nationaal inkomen geconstateerd
tegenover een stijging van de bevolking van 1%. Dezelfde cijfers bedroegen in
Moldavië, Georgië en Armenië 3,4 tegen 1%, in Groot-Rusland, Wit-Rusland,
Oekraïne en de Baltische Staten 6,3 tegen 1%.

Interne migratie
De industrie raakt in de Sovjetunie over-geconcentreerd: te veel economische
bedrijven zijn in te weinig steden gevestigd. Denken we slechts aan Moskou,
Charkow, Rostow. Maar in kleinere steden bestaat eenzelfde tendens. De industrie
van Azerbeidzjan is voor 64% geconcentreerd in Bakoe, die van Georgië voor 68%
in de hoofdstad Jerewan. Vandaar de noodzaak van een migratie naar
Europees-Russische steden.
De regering wil dat tegengaan. Niet iedereen mag zomaar naar de stad trekken: je
hebt er een vergunning voor nodig, die niet gemakkelijk wordt gegeven. Toch
veranderen in de U.S.S.R. jaarlijks niet minder dan 12 miljoen mensen van
woonplaats. En die migratie verloopt over het algemeen van oost naar west, van
Siberië naar Europees Rusland. Dit niettegenstaande de bevolkingsnood waarmee
de industriële gebieden in Sibe-

2

Pietromarchi, Die Welt der Sowjets, Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, pp. 287 en vlg.
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rië zelf te kampen hebben. De campagne die door Chroestsjow op touw werd gezet
om jonge mensen aan te zetten naar Siberië te trekken (ook hier dus de slogan ‘Go
east, young man!’) had geen voldoende succes. Vandaar de tegenstrijdige belangen:
zowel Europees Rusland als Siberië hebben volk nodig, en ze moeten het van elkaar
krijgen!

Oplossingen?
De demografische moeilijkheden in de U.S.S.R., zoals Russische demografen deze
zelf zien, kunnen samengevat worden in vier punten:
1. Dalende geboortecijfers, vooral in het Europese gedeelte van de U.S.S.R. en in
de steden.
2. Jonge echtparen willen hun gezin beperken tot twee kinderen.
3. Nog steeds hoge geboortecijfers in Siberië. Deze bevolking zou dus naar
Europees Rusland kunnen trekken. Maar de industriële ontsluiting van Siberië zelf
vraagt steeds meer mensen. Tegenstrijdige belangen dus van het Europese en het
Aziatische gedeelte van de Sovjetunie.
4. De te grote concentratie van de economische bedrijvigheid in de steden brengt
een probleem mee van interne migratie. De infrastructuur in de steden kan die
mensenmassa echter niet opvangen (woningnood).
Oplossingen worden in verschillende richtingen gezocht. Men spreekt veel over
de noodzaak om een aantal instituten op te richten die zich met demografische
problemen bezig zouden moeten houden. De demograaf Kortschagins stelde twee
maatregelen voor om de nataliteit te verhogen: 1) een jaar verlof met behoud van
wedde bij iedere bevalling; 2) per kind een gezinsvergoeding gelijk aan de subsidie
welke de staat aan de kindergarten geeft (35 roebel per maand). Verschillende
demografen stellen overigens de vraag naar het rendement van de kinderbijslagen:
deze zijn tot nog toe blijkbaar geen voldoende stimulans geweest om de bevolking
te doen stijgen, ze vormden meer een kleine bijkomende financiële hulp voor het
gezin met kinderen. Men zou het systeem moeten verruimen en aan de moeders die
hun kinderen zelf willen opvoeden, een vergoeding moeten geven, naargelang het
belang dat zij vertegenwoordigen voor de maatschappij; volgens het beginsel ‘ieder
volgens zijn werk’.
Hoe dat allemaal praktisch uitgewerkt moet worden, is nog niet duidelijk.
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De plaats der Palestijnen in het Israëlisch-Arabische conflict
M. van Tijn
Zouden de Palestijnse Arabieren voor Israël aanvaardbare gesprekspartners kunnen
zijn bij eventuele vredesonderhandelingen? Vormen zij eigenlijk wel een volk? Wat
is hun plaats in het Israëlisch-Arabisch conflict? Generaal Jehosjafat Harkabi, van
1955-1959 hoofd van de militaire inlichtingendienst van het Israëhsche leger en thans
Israëls meest vooraanstaande deskundige op het gebied van Arabische zaken, tracht
in het Israëhsche dagblad Ma'ariw van 21-11-'69 deze vragen te beantwoorden. Dit
artikel geeft zijn gedachten weer.
Hij begint met vast te stellen, dat de Palestijnse Arabieren, hoewel voor het
merendeel al ruim twintig jaar vluchtelingen, vastberaden bleven vasthouden aan
hun Palestijnse identiteit. Kinderen, in vluchtelingenkampen geboren, leren van hun
ouders dat zij eigenlijk inwoners zijn van Jaffa, van Haifa of Jeruzalem. En hoewel
het waar is dat de Palestijnse bevrijdings-organisaties voor het merendeel werden
opgericht en geleid door de Arabische landen en gebruikt als wapens in de strijd
tegen Israël én als wapens in de felle inter-Arabische machtsstrijd, het is toch niet
minder waar dat deze organisaties door de Palestijnen zelf worden gezien als
evenzovele middelen om eindelijk hun lot in eigen handen te nemen. Ondanks de
gemeenschappelijke taal en culturele achtergrond konden zij zich maar moeilijk in
de Arabische gastlanden integreren. Hun gastheren legden hun allerlei economische
en sociale beperkingen op, maar aan de andere kant: ze wilden die integratie ook zelf
niet. Zij bleven zich vreemdelingen voelen. Het is geen toeval, dat een van hun
populaire liederenbundels ‘Gezangen van vreemdelingen’ heet. Soms weigerden
Palestijnen in vluchtelingenkampen verbetering van hun miserabele tijdelijke
onderkomens en namen zij hun aangeboden werk niet aan, zelfs niet voor korte
termijn, uit angst dat dit door anderen zou worden uitgelegd als aanloop tot hun
permanente vestiging buiten Palestina. Waarschijnlijk is ook het zionistische voorbeeld
van invloed geweest. Een conflict leidt gemakkelijk tot rivaliteit. Het is als zeiden
de Palestijnen tot elkaar: ‘Wij zijn net zo goed als de joden in staat de band met ons
vaderland voor lange tijd te bewaren, ook al wonen wij er niet’. Het klinkt paradoxaal,
maar er is hier sprake van een Arabisch
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neo-zionisme. Volgens een besluit van de door Nasser in 1964 opgerichte ‘Palestijnse
Bevrijdings Organisatie’ begonnen de Palestijnen zichzelf aan te duiden als ‘Zij die
terugkeren’. En al zijn er zeker Palestijnen die in hun hart twijfelen aan de
mogelijkheid van een terugkeer in de nabije of zelfs in de verre toekomst, zij zullen
het toch wel uit hun hoofd laten daar in het openbaar gewag van te maken. Niemand
vindt het leuk voor verrader gescholden te worden en de langverbeide terugkeer
kreeg zodoende langzamerhand iets van een onaantastbaar messiaans visioen.

Het verloren paradijs
Het verlangen naar het verloren land doet hen de verloren levenswijze in steeds
fraaier tinten schilderen. Niet voor niets noemde Aref Elaref zijn boek ‘Het verloren
paradijs’. Voor de jongere generatie, die immers aan dat oude ‘paradijselijke’ bestaan
geen eigen herinnering heeft, ligt de zaak anders. Voor hen is het vooral de afkeer
van hun huidige status als vluchteling en hun verontwaardiging over het onrecht dat
de Palestijnen is aangedaan, dat hen doet haken naar wraak en naar vernietiging van
de joodse staat. De jeugd wil terugkeren, niet naar het ouderlijk dorp, maar als heer
en meester van het bevrijde Arabische Palestina. Harkabi waarschuwt de Israëliërs
zich niet aan illusies over te geven. Vooral het ideologisch gefundeerde verlangen
der jongeren, die de leiding van de oudere generatie nu wel hebben overgenomen,
naar het land Palestina, moet men beschouwen als een waarachtig en een diepgevoeld
verlangen, dat zeker in de afzienbare toekomst niet verdwijnen zal.

Vormen de Palestijnen een volk?
De leiders der Palestijnen hebben alle mogelijke moeite gedaan hun mensen tot een
echt volk samen te kneden. Zij deden dat door middel van opvoeding en onderwijs,
door geschiedschrijving en folklore. Ook in dit opzicht stelden zij zich het joodse
volk ten voorbeeld, dat zich immers ook zonder staat en zonder territorium
eeuwenlang als volk had weten te handhaven. De vraag of de Palestijnen eigenlijk
wel een volk zijn, wordt op dit moment in Israël heftig bediscussieerd. Het
veelgehoorde argument dat er vroeger immers ook nooit een Palestijns volk bestaan
heeft, klinkt weinig overtuigend. Volkeren ontstaan en verdwijnen en geen volk heeft
eeuwig bestaan. Volkeren ontstaan als resultaat van een keten van historische
gebeurtenissen, die een bepaalde groep mensen naar een gemeenschappelijk bestuur
doen verlangen. Het Palestijnse volk is een volk ‘in the making’. Hun
gemeenschappelijk droevig lot van de laatste tientallen jaren heeft hen samen gebracht
en mochten ze er ooit in slagen een eigen staat te stichten, dan zal dat van dit proces
de slotfase zijn.

Streven. Jaargang 23

597

De plaats der Palestijnen in het conflict
Tot 1948, het jaar waarin de staat Israël werd opgericht, speelde de strijd zich
voornamelijk af tussen joden en Palestijnse Arabieren. Toen de Arabische staten in
1948 officieel en actief aan de strijd gingen deelnemen, werden de Palestijnen op de
achtergrond gedrongen. Tot aan het begin der zestiger jaren hadden zij alleen nog
maar de rol van lijdend voorwerp. In die jaren zorgde de jongere generatie der
Palestijnen voor een aflossing van de wacht en met de opkomst der Palestijnse
bevrijdingsorganisaties vond een zekere radicalisering van ideeën plaats. De oorlog
tegen Israël werd nu niet langer beleefd als een oorlog ‘tot herstel van de rechten der
vluchtelingen’, hij werd thans tot ‘nationale bevrijdingsoorlog’ geproclameerd, waarin
de Palestijnen als guerillastrijders de pioniersrol te vervullen hadden. Na het falen
van de geregelde Arabische legers in de Zesdaagse Oorlog van juni '67 onderging
het Palestijnse ‘image’ een enorme verbetering. De ‘fedayeen’, de mannen der
bevrijdingsorganisaties, werden de nieuwe volkshelden, de redders van de Arabische
eer. Harkabi betoogt, dat sinds de betekenis der Palestijnen in de Arabische wereld
en daarom in het hele conflict in het Middenoosten zozeer is toegenomen, de Israëliërs
zich ernstig moeten gaan afvragen of zij misschien met de Palestijnen alvast een
regeling zouden kunnen treffen, die dan mogelijk de voorbode zou kunnen zijn van
een algehele regeling van het Israëlisch-Arabische conflict.

Standpunt der Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook
Het Palestijnse volk valt op het ogenblik in twee grote delen uiteen. Het grootste
deel bevindt zich thans in de door Israël tijdens de oorlog van juni '67 bezette
gebieden. Deze Palestijnen, die van de Westoever van de Jordaan en die van de
Gazastrook, willen een nieuwe oorlog, een vierde ronde, vermijden, bevreesd als ze
zijn voor nog meer ontworteling en nog meer vluchtelingen. Daarom voelen zij wel
voor een regeling met Israël, die de stichting van een Palestijnse staat op de Westoever
zou inleiden, maar zij kunnen niets doen tegen de wil van de Arabische landen. Dit
verlangen oorlog te vermijden alleen al heeft ze reeds de naam van verraders bezorgd.
Veel zwaarder weegt nog hun vrees, dat zij, als zij een regeling met Israël treffen,
door de Arabische landen in de ban zullen worden gedaan en dat zij daardoor van
contact met hun familie en vrienden, die zich in de Arabische landen bevinden,
verstoken zullen zijn. Geen wonder, aldus Harkabi, dat zij onder deze omstandigheden
zich liever houden aan de status-quo, hoeveel onzekerheden die ook in zich bergen
mag.
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Standpunt der Palestijnen in de Arabische gastlanden
De Palestijnse leiders, die zich buiten Israël en de door Israël bezette gebieden
bevinden, zijn fel tegen de oprichting van een Palestijnse staat op de Westoever
gekant. In de verklaring die de Verenigde Palestijnse Bevrijdingsorganisaties ‘Het
Nationaal Palestijns Congres’ op 10 juli '68 te Kaïro aflegden, staat ondubbelzinnig,
dat elke Palestijn die dit idee te berde zou brengen of bevorderen zal, als een ‘vijand
van het volk’ beschouwd zal worden, hetgeen een rechtstreekse doodsbedreiging is.
Zo'n staat, aldus deze verklaring, zou de bevrijding van geheel Palestina als
onvervreemdbaar erfdeel van het Palestijnse volk ten zeerste bemoeilijken. Immers,
internationaal zou de vorming van een dergelijke staat op een deel van de Palestijnse
grond opgevat worden als oplossing van het probleem van het volk der Palestijnen.
Harkabi vervolgt: het is dan ook totaal irrelevant Israël erop te wijzen, dat het de
rechten der Palestijnen op een eigen staat erkennen moet, want dat deed Israël al in
1947, toen het toestemde in het voorstel van de V.N. Palestina te verdelen in een
joodse en in een Palestijns-Arabische staat. Het probleem is nu juist - en dat was het
toen ook - dat de Arabieren ons recht, het recht der joden, op een eigen staat niet
willen erkennen.
Maar de Palestijnse leiders in de Arabische gastlanden hebben niets te winnen bij
een compromis met Israël. Integendeel, mensen als Jasser Arafat, leider van El Fatah
en George Habasj, leider van het ‘Volksfront voor de Bevrijding van Palestina’,
maken juist dankzij het conflict mooie carrières en genieten een grote populariteit.
Zij wensen een vernietiging van de joodse staat, tout court; klein of groot, de joodse
staat mag niet bestaan. Hun officiële verklaringen van na de Zesdaagse Oorlog liegen
er niet om. Deze verklaringen zijn van oneindig veel groter belang dan wat deze of
gene Palestijnse woordvoerder aan Westerse journalisten zegt of wat Arabische
studenten in de westerse hoofdsteden ten gerieve van de humanistische opvattingen
van hun gehoor te beweren hebben. Slogans als ‘de-zionisatie van Israël’ of ‘het
herstel van de rechten der Palestijnen’, moeten verhelen, dat na de vernietiging van
de staat Israël het lot van de joden in het ‘bevrijde Palestina’ droevig zou zijn. In de
beginselverklaring van Achmed Sjoekeiry, voor de Zesdaagse Oorlog leider van de
Palestijnse Bevrijdings Organisatie, stond dat alle joden die in 1947 al in Palestina
woonden, er zouden mogen blijven. De nieuwe beginselverklaring, afgelegd te Kaïro
in juli '68 door het Nationaal Palestijns Congres, het hoogste lichaam der Palestijnen
waarin praktisch alle Palestijnse bevrijdingsorganisaties samenwerken, zegt, dat
slechts die joden die voor 1917, het jaar van de Balfourverklaring, al te Palestina
hun vaste woonplaats hadden, als Palestijnen
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beschouwd zullen worden. Hetgeen inhoudt, dat alle andere joden, ongeveer
tweeëneenhalf miljoen in getal, automatisch de status van vreemdeling zullen krijgen,
die zonder wettige complicaties Palestina uitgegooid zouden kunnen worden, wanneer
dat de leiders van het nieuwe ‘democratische Palestina’ zo te pas mocht komen.
Harkabi plaatst hierbij de kanttekening, dat geen enkele Arabische krant of Arabisch
blad, geen enkele Arabische groep of partij zich in het openbaar tegen deze nieuwe
beginselverklaring heeft uitgesproken. In de nieuwe Palestijnse staat zal de joodse
minderheid klein en onbetekenend moeten zijn - dat is een wezenlijk bestanddeel
van de Arabische opvattingen over deze zaak.

De huidige situatie
Dus nu is de situatie zo: de Palestijnen op de Westoever en in de Gazastrook kunnen
het zich niet veroorloven met Israël tot een vergelijk te komen uit angst voor de
tegenkanting der Arabische staten, die een dergelijke actie van hun kant zouden
bestraffen met uitstoting van de nieuwe Palestijnse staat uit de ‘broederschap der
Arabieren’, hetgeen voor de Palestijnen o.m. het doorsnijden van vele familiebanden
betekenen zou. En de Arabische staten zelf worden door de Palestijnse leiders buiten
Israël, die thans door hun populariteit een politieke factor van gewicht zijn in de
Arabische wereld, geprest tot steeds grotere vijandigheid tegenover Israël. De
Palestijnse leiders in de bezette gebieden hebben nauwelijks enige invloed op de
Palestijnse leiders buiten Israël. Deze Palestijnse leiders buiten Israël echter laten de
Palestijnen in de bezette gebieden geen politieke pas maken zonder hun toestemming.
In deze toestand kan dan pas verandering komen, als de populariteit der Palestijnse
leiders zal gaan afnemen.
Dat kan dan in de eerste plaats door de lang niet denkbeeldige mogelijkheid van
botsingen tussen de regeerders der Arabische gastlanden en de Palestijnse
bevrijdingsorganisaties. Maar nog veel belangrijker is het volgende: op de lange duur
zullen de fedayeen-acties gaan lijken op wéér een van de middelen die niet bleken
te voldoen, op wéér een valse hoop die de Arabieren ten aanzien van Israël koesterden.
Juist omdat zij er zoveel van verwachten, zal het falen ervan een des te diepere
teleurstelling zijn. In dat geval, zo eindigt Harkabi zijn betoog, hebben wij de kans
om eerst met de Palestijnen die nu onder ons bestuur staan, tot overeenstemming te
komen en vervolgens met de overige Palestijnen en met de Arabische staten. Tot
zolang zal Israël moeten leven met het conflict.
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Wittgensteins zekerheid
Frans F. Boenders
Die Prätensionen sind eine Hypothek die die Denkkraft des Philosophen
belastet.
Wittgenstein, Ueber Gewissheit, p. 72.
Hoe tijdgebonden elke filosofie is, zelfs de vragen van een Wittgenstein, die toch
meestal buiten de traditie staan en op een grote oorspronkelijkheid kunnen bogen,
moge blijken uit paragraaf 106 van On Certainty - Über Gewissheit. ‘Laten wij
veronderstellen’, begint Wittgenstein fijntjes, ‘dat een volwassene een kind verteld
zou hebben dat hij op de maan geweest was’. Dit moet een exempel voorstellen van
een totaal onwaarschijnlijk en onmogelijk gebeuren. ‘Als wij in ons systeem denken’,
zo gaat hij in paragraaf 108 verder, ‘dan is het zeker dat geen mens ooit op de maan
is geweest. Niet alleen werd ons zoiets nooit serieus door verstandige mensen bericht,
maar ons hele systeem van de fysica verbiedt ons dat te geloven’. Wittgenstein
bedacht dit voorbeeld in 1950, nauwelijks twintig jaar geleden.

1
Op 1 december 1969 verscheen het zevende deel van het Wittgensteincorpus1. Het
bevat de verzamelde notities die Ludwig Wittgenstein op het einde van zijn leven,
van 1949 tot 1951, op losse papieren en in aantekenboekjes opschreef. Miss G.E.M.
Anscombe en professor G.H. von Wright hebben deze bij elkaar gebracht en in vier
afdelingen verdeeld. In het eerste deel rangschikken zij de gedachten die Wittgenstein
waarschijnlijk tussen kerstmis 1949 en maart 1950 in Wenen neerschreef; de drie
overige delen lijken op het eerste gezicht geen afzonderlijke reden van bestaan te
hebben. De oorspronkelijke Duitse tekst is afgedrukt op de linker bladzijde, de
Engelse vertaling op de rechter.
Wat hierna volgt, is een poging om Wittgensteins gedachtengang zonder meer te
volgen. Ik maak daarbij gebruik van uitgebreide citaten. Dat lijkt me in dit geval de
enige oplossing. Er zijn nu eenmaal filosofen die altijd

1

Ludwig Wittgenstein, On Certainty - Ueber Gewissheit. Edited by G.E.M. Anscombe and
G.H. von Wright, translated by Denis Paul and G.E.M. Anscombe. Basil Blackwell, Oxford,
1969, 2 × 90 pp., 30/-.
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gelijk hebben. Norman Malcolm heeft er overigens op gewezen dat Wittgensteins
denken zo gebald geformuleerd is, dat een samenvatting wel onmogelijk lijkt2. En
W.F. Hermans, die ook altijd gelijk heeft, merkt op: ‘Een boek als Philosophise he
Untersuchungen parafraseren, na te vertellen in je eigen woorden, lijkt mij bijna niet
mogelijk. Daarom heb ik liever in extenso geciteerd. Wie navertelt, speelt of hij het
wil of niet, een ander taalspel, dan de navertelde. Juist in dit geval zou een auteur
geen groter onrecht kunnen worden gedaan’3
Ik heb het dan maar geavontuurd. Hier en daar heb ik toch samengevat; waar ik
verbanden meende te kunnen leggen, heb ik ze gelegd. Veel heb ik onbesproken
gelaten. Het is mij een troost dat de citaten voor zichzelf spreken.

2
‘Wenn du weisst, dass hier eine Hand ist, so geben wir dir alles Übrige zu’.
Wittgenstein zet hier de gedachte van G.E. Moore voort, geformuleerd in diens
verdediging van het gezond verstand4. Hoe heb ik zekerheid over het feit dat een
aantal vanzelfsprekende proposities waar zijn? Of liever: wat laat mij toe, aan
uitspraken uit het dagelijks leven te twijfelen? Als ik zeg: ‘Ik weet dat ik een brein
heb’, dan kan ik deze uitspraak op geen enkele grond betwijfelen. En toch, zegt
Wittgenstein, kan ik mij voorstellen dat mijn schedel bij een operatie leeg blijkt te
zijn.
Dus alleen in de praktische toepassing, in het aanwijzen (erweisen, to show), in
het gebruik is een propositie zinvol. ‘Ik weet dat...’ is een zinswending die vaak
misbruikt wordt en in feite zeer gespecialiseerd aangewend dient te worden.
Wittgenstein neemt een door hem geliefkoosde gedachte opnieuw op5: pas wanneer
een zin, een propositie wordt toegepast, krijgt hij betekenis. De propositie als
propositie gaat alleen op in een taalspel - dé centrale wittgensteiniaanse term6.
‘De vraag van de idealist zou ongeveer zo luiden: ‘Met welk recht

2
3
4
5
6

Norman Malcolm, Wittgenstein's Philosophical Investigations, in Knowledge and Certainty,
1963, Prentice Hall, Engelwood Cliffs, N.J.
Willem Frederik Hermans, Wittgenstein's Levensvorm, in Het Sadistische Universum, De
Bezige Bij, 1964, p. 158.
G.E. Moore, A Defence of Common Sense, in Contemporary British Philosophy, 2nd Series,
J.H. Muirhead, 1925.
Tractatus Logico-philosophicus, 3.5: ‘Das angewandte, gedachte Satzzeichen ist der Gedanke’;
4: ‘Der Gedanke ist der sinnvolle Satz’.
Een taalspel is elke taalakt, elk taalgebruik, een bepaalde manier om een bepaalde zin of een
bepaald woord te gebruiken. Bovendien: ‘Ik zal ook het geheel van de taal en van de
activiteiten waarmee zij verweven is, het “taalspel” noemen’ (Philosophische Untersuchungen,
§ 7).
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twijfel ik niet aan het bestaan van mijn handen?’ (En daarop kan het
antwoord niet zijn: ‘Ik weet dat zij bestaan’). Maar wie dit vraagt, ziet
over het hoofd dat de twijfel aan een bestaan enkel werkt in een taalspel.
Dat je dus eerst zou moeten vragen: hoe zou zo'n twijfel er uit zien?, en
dat je het niet zonder meer begrijpt’ (§ 24).
Zekerheid is als het ware een toon waarop men een stand van zaken vaststelt, zegt
Wittgenstein, meer niet. Je eigen zekerheid omtrent iets impliceert daarom niet het
bestaan van dat iets. Proposities die mijn zekerheid, onzekerheid of twijfel uitdrukken,
moeten bijgevolg uit de filosofische taal verwijderd worden, want ze brengen ons
niet verder. In plaats van te zeggen: ‘er zijn fysische voorwerpen’, kan ik zeggen:
‘daar is een fysisch voorwerp’ en eraan toevoegen hoe ik dat weet. Schreef
Wittgenstein al niet eerder, in zijn Philosophische Untersuchungen: ‘De aard van
de zekerheid is de aard van het taalspel’?7

3
Het blijkt onmogelijk iemand met filosofische argumenten van de waarheid van je
geloof te overtuigen. Mijn geloof of mijn ‘wereldbeeld’ is de overgeërfde achtergrond
die het mij mogelijk maakt het ware van het valse te onderscheiden, het is het
‘systeem’ waarbinnen ik mij beweeg. De waarheid of valsheid van een hypothese
bewijzen of toetsen, geschiedt steeds binnen een welbepaald systeem. Aangezien ik
mij altijd al in het systeem bevind, kan ik niet aan alles twijfelen, wil ik tenminste
tot een welbepaalde twijfel komen: ‘Het spel van de twijfel vooronderstelt reeds
zekerheid (...). (Meine) Zweifel bilden ein System’ (§ 126). Eerst het geloof, dan pas
kan er twijfel ontstaan. Als die twijfel mij bekruipt, zoek ik naar bewijzen voor de
waarheid van het (aanvankelijk) door mij zonder meer aanvaarde. De moeilijkheid
bestaat echter hierin, dat lang niet alles in dezelfde mate gecontroleerd, geverifieerd
kan worden.
‘Controleert ooit iemand of deze tafel hier blijft staan wanneer niemand
op haar let?
Wij controleren de geschiedenis van Napoleon, maar niet of alle berichten
over hem berusten op zinsbegoocheling, zwendel en dergelijke. Immers,
wanneer wij überhaupt controleren, vooronderstellen wij daarmee reeds
iets dat niet gecontroleerd wordt’ (§ 163).
Als de waarheid of de valsheid van iets zoveel betekent als: het stemt overeen met
de feiten of niet, dan zijn we nog geen stap verder. Want wat is dat:
‘overeenstemming’? Evidentie, allicht, maar geen rechtvaardiging voor die evidentie.
Ik kan geen rechtvaardiging, geen gronden geven voor de

7

L. Wittgenstein, Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1960, p.537.
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waarheid van iets, ik moet leren inzien dat mijn geloof in iets ongegrond is. ‘Die
Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens einzusehen’ (§ 166).

4
‘Ik weet dat x’ wil zo veel zeggen als: ieder redelijk mens weet dat x. In dat geval
zou het onredelijk zijn te twijfelen aan x, tenzij in duidelijk bepaalde omstandigheden.
Van de andere kant zijn begrippen als ‘redelijk’ en ‘onredelijk’ aan verandering en
wijziging onderhevig. Het behoort tot de logica van het wetenschappelijk onderzoek
dat bepaalde dingen niet betwijfeld worden. Als ik een proefneming begin, kan ik
aan heel veel dingen twijfelen, maar ben ik bijvoorbeeld zeker van het bestaan van
het toestel dat zich voor mij bevindt. Binnen een aanvaard systeem heb ik dus
zekerheden. Wittgenstein geeft een helder voorbeeld:
‘Wanneer ik iemand bij het schaken probeer mat te zetten, kan ik niet
twijfelen dat de schaakstukken wellicht uit zichzelf hun posities verwisselen
en dat terzelfdertijd mijn geheugen mij parten speelt zodat ik het niet merk’
(§ 346).
De afwezigheid van de twijfel behoort m.a.w. tot het wezen van het taalspel. Zo
behoort ook de waarheid van een uitspraak tot het taalspel: wat ik zeg, is niet
onvoorwaardelijk waar, maar het is waar in zover het de onwankelbare fundering
van mijn taalspelen is. Schijnbaar cartesiaans klinkt de uitspraak: ‘Ein Zweifel, der
an allem zweifelte, wäre kein Zweifel’ (§ 450).

5
Als de afwezigheid van de twijfel of de zekerheid tot het wezen van het taalspel
behoort, dan rijst onmiddellijk de vraag, hoe de twijfel het taalspel binnensluipt. Hoe
komt het dat in sommige gevallen twijfel onredelijk is, dat hij in andere gevallen
zelfs logisch onmogelijk lijkt?
Wanneer de winkelier zijn appels stuk voor stuk zonder reden zou willen
onderzoeken om helemaal zeker te zijn, waarom moet hij dan niet het
onderzoek onderzoeken? En kan men hier van geloof spreken (ik bedoel
in de zin van een religieus geloof, niet vermoeden)? Alle psychologische
woorden leiden ons alleen maar van de hoofdzaak af’ (§ 459).
Er zijn opmerkingen, uitspraken die waar zijn, al zijn ze overbodig omdat ze
bijvoorbeeld buiten elke samenhang worden gebruikt. Het mag dan waar zijn dat ik
een goede vriend het allerbeste toewens, het heeft geen zin
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hem dit midden in een gesprek te vertellen. Pas wanneer blijkt dat dit samenhangt
met zijn gedachten over mij, is het niet meer zinloos.
‘Ik zit met een filosoof in de tuin; hij zegt verscheidene keren ‘ik weet dat
dit een boom is’, waarbij hij naar een boom in de buurt wijst. Er arriveert
een derde die dit hoort en ik zeg hem: “deze man is niet gek: wij filosoferen
maar”’ (§ 467).
Wat is het uitgangspunt van denken en handelen? Bij het aanleren van de taal leert
het kind wat onderzocht moet worden en wat niet: men leert eerst de standvastigheid
van de dingen als norm, die vervolgens voor wijzigingen vatbaar is. Het kind leert
op een stoel te gaan zitten, leert niet dat er stoelen bestaan.
‘Moeten wij zeggen: de kennis dat er fysische voorwerpen zijn, komt heel
vroeg of heel laat?’ (§ 479).

6
Weten en geloven. Wanneer ik zeg ‘ik weet’, kan ik ook de grond van mijn weten
geven, maar het bewijst niets.
‘Of ik iets weet, hangt af van het feit of de evidentie mij gelijk geeft of
mij tegenspreekt. Want zeggen dat men weet dat men pijn heeft, betekent
niets’ (§ 504).
Het taalspel is slechts mogelijk als men zich op iets verlaat, als men zekerheden
heeft. Deze zekerheden zijn fundamentele dingen. Zij laten mij toe ‘waar’ en ‘vals’
te onderscheiden. Maar wat zou er gebeuren als er zich evidentie aandiende die mijn
meest fundamentele oordelen omver zou werpen?
Het vertrouwen, het geloof in het taalspel, beter: de toepassing van het taalspel
gaat het weten van het taalspel vooraf:
‘Het kind kan de namen van personen gebruiken, lang voor het in staat is
in een of andere vorm te zeggen: “Ik weet hoe deze mens heet; ik weet
nog niet hoe die mens heet”’ (§ 543).
Nog duidelijker gaat dit op wat kleuren betreft:
‘Het kind moet het gebruik van namen van kleuren leren, vooraleer het
naar de naam van een kleur kan vragen’ (§ 548).
Weten en geloven: wat is het onderscheid?
‘Als iemand iets gelooft, moet men niet steeds de vraag kunnen
beantwoorden ‘waarom hij het gelooft’; maar als hij iets weet, dan moet
de vraag “hoe weet hij het” beantwoord kunnen worden’ (§ 550).
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‘Wij zeggen dat wij weten dat het water kookt wanneer het op het vuur
wordt gezet. Hoe weten wij dat? De ervaring heeft ons dat geleerd. - Ik
zeg: ‘Ik weet dat ik vanochtend ontbeten heb’; de ervaring heeft mij dat
niet geleerd. Men zegt ook: ‘ik weet dat hij pijn heeft’. Telkens is het
taalspel anders, telkens zijn wij zeker, en telkens zal men het met ons eens
zijn dat wij in staat zijn te weten. Vandaar bevinden zich de stellingen van
de fysica in leerboeken voor iedereen. Als iemand zegt dat hij iets weet,
dan moet het iets zijn wat hij, volgens het algemene oordeel, in staat is te
weten’ (§ 555).
Het taalspel is dus niet ‘gefundeerd’, es steht da, het is er gewoon. Want hoewel ik
zeg ‘Ik weet dat hij pijn heeft’, kan ik daar geen overtuigende gronden voor aanvoeren.
Men mag mijn uitspraak echter niet verwarren met ‘Ik ben zeker dat hij pijn heeft’,
een uitspraak die een subjectieve zekerheid aangeeft.

7
Is het mogelijk het gebruik van ‘Ik weet...’ tot enkele, zeer specifieke gevallen te
beperken? En kan ik niet gewoon iets beweren in plaats van ‘Ik weet dat’ te
gebruiken? Of ‘Ik weet’ vervangen door ‘het is mij bekend’ of ‘ik kan zeggen’? Het
weten van een bewering is niet hetzelfde als de bewering zelf.
‘Terug naar de vraag of ‘Ik weet dat dit een is’ iets anders zegt dan ‘dit is
een....’. - In de eerste zin wordt er een persoon vermeld, in de tweede niet.
Maar dat wijst niet op een verschillende betekenis. In elk geval vervangt
men vaak de eerste vorm door de tweede en geeft deze dan vaak een
bijzondere intonatie. Want men spreekt anders wanneer men een
niet-tegengesproken constatering maakt, dan wanneer men ze tegen een
tegenspraak in handhaaft’ (§ 587).
Al kan men in bepaalde gevallen (bepaalde taalspelen) ‘ik weet dat x’ (a) vervangen
door ‘x’ (b), toch kan men de negatie van (a) niet vervangen door de negatie van (b):
‘Met “ik weet niet....” doet een nieuw element zijn intrede in de taalspelen’
(§ 593).

8
Zo komt Wittgenstein terug bij zijn vertrekpunt: de propositie van Moore. In bepaalde
omstandigheden is het juist ‘ik weet’ te gebruiken. Er kunnen steeds omstandigheden
worden bedacht waardoor proposities in een of ander gebruikelijk taalspel
terechtkomen. Als dat het geval is, verliest de propositie het aureool van de
filosofische verwondering: het is het einde van de twijfel.
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De bereikte zekerheid is uiteraard de zekerheid van het taalspel. Het is natuurlijk
steeds mogelijk dat ik mij van taalspel heb vergist. Daarom zou ik na iedere bewering
een beperking kunnen toevoegen: ‘voor zover ik dat kan weten’ of ‘een vergissing
is altijd mogelijk’ of ‘tenzij ik mij verspreek of verstrooid ben’:
‘Behoorde men deze clausule niet in alle taalspelen in te lassen? (Wat haar
zinloosheid aantoont)’ (§ 627).
De zinloosheid blijkt namelijk hieruit, dat wij ons eveneens in deze beperkende
toevoeging kunnen vergissen. Daarom kunnen we ook niet stellen dat er aan de ene
kant mathematische zekerheid is en aan de andere kant empirische onzekerheid:
‘..... Want de mathematische propositie werd door een reeks handelingen
verkregen die zich op geen enkele manier onderscheiden van handelingen
uit het overige leven en die in dezelfde mate onderhevig zijn aan vergeten,
over het hoofd zien, misleiding’ (§ 651).
Alles is vatbaar voor vergissingen; maar binnen het taalspel heb ik zekerheid - tenzij
ik het spel vals speel.
‘Ik heb het recht te zeggen “Ik kan mij hierin niet vergissen“, ook al vergis
ik mij’ (§ 663).
‘Maar zelfs als ik mij in zulke gevallen niet kan vergissen, - is het niet
mogelijk dat ik onder narcose ben? ‘Als ik het ben en als de narcose me
van mijn bewustzijn berooft, dan spreek en denk ik nu niet werkelijk. Ik
kan niet in ernst aannemen dat ik nu aan het dromen ben. Wie dromend
zegt ‘ik droom’, ook als hij daarbij hoorbaar spreekt, heeft evenmin gelijk
als wanneer hij in zijn droom zegt “het regent” terwijl het inderdaad regent.
Ook als zijn droom werkelijk met het geluid van de regen samenhangt’ (§
676).
Deze prachtige paragraaf is de laatste van het boek. Wittgenstein schreef ze neer op
27 april 1951, twee dagen voor zijn dood.

9
Om Wittgenstein minder onrecht te laten wedervaren had ik hier wellicht nog meer
moeten citeren, maar naar mijn gevoel zijn dit toch wel de voornaamste ideeën uit
On Certainty - Über Gewissheit. Zowel de Tractatus logico-philosophicus, de
Philosophische Untersuchungen als The Blue and Brown Books onderstrepen, op
het maniakale af, de onmogelijkheid om metafysische uitspraken te doen. Het zijn
bovendien beslist geen boeken die in de gebruikelijke academische stijl een goed
gebalanceerd betoog opbouwen. Wie van de filosofie een ‘diepere betekenis’ voor
het leven verwacht, zal bij Wittgenstein zijn gading niet vinden. Ook On Certainty
- Über Gewissheit steekt de lezer geen hart onder de riem: Wittgenstein wijst
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ons voortdurend op de onzekerheid, de onbetrouwbaarheid van het schijnbaar meest
vanzelfsprekende taalgebruik.
Hat das Prüfen nicht ein Ende?, vraagt hij zich af (§ 164). Zolang onze uitspraken
niet gezuiverd zijn, d.w.z. ondergebracht in een bepaald taalspel, heeft de filosofie
voor Wittgenstein nog een functie te vervullen: ‘Op een gegeven moment moet men
van de verklaring overgaan op de zuivere beschrijving’ (§ 189). De moeilijkheid is
natuurlijk dat de diverse taalspelen niet scherp afgebakend zijn, dat ‘het taalspel
verandert met de tijd’ (§ 256). Een volledige beschrijving is dan ook uitgesloten,
totale zekerheid is ons niet beschoren.
‘Stel je voor dat het verboden zou zijn te zeggen “ik weet” en alleen
toegelaten te zeggen “ik geloof dat ik weet”?’ (§ 366).
Reeds in zijn inleiding op de Philosophische Untersuchungen had Wittgenstein
opgemerkt dat zijn werk niet bedoeld is om te onderrichten, om anderen het denken
te besparen. Hoewel hij voor zijn nagelaten geschriften uiteraard geen woord vooraf
heeft kunnen schrijven, herneemt hij hier, midden in zijn betoog over de zekerheid,
zonder aanwijsbare aanleiding, enigszins de eerste zin van zijn in 1918-33 jaar eerder
- geschreven inleiding op de Tractatus8:
(‘Ik geloof dat het een filosoof, een die zelf kan denken, zou kunnen
interesseren mijn notities te lezen. Want zelfs wanneer ik maar zelden in
de roos geschoten heb, zou hij toch herkennen op welke doelen ik
onophoudelijk gemikt heb)’ (17 maart 1951).

10
Het aardige bij Wittgenstein is dat hij, in tegenstelling tot de meeste westerse filosofen,
niet wijsgeer X commentarieert die denker Y overdenkt die naar filosoof Z verwijst.
Als je Wittgenstein leest, kun je rustig de hele westerse filosofie vergeten; Plato en
Hegel hoef je er niet voor te kennen. Natuurlijk staat Wittgenstein met zijn denken
niet alleen, maar het is niet zo belangrijk daarvan op de hoogte te zijn, tenminste
wanneer men zich beperkt tot de zogenaamde ‘latere’ Wittgenstein: The Blue and
Brown Books (1958), Philosophische Untersuchungen (1958) en Lectures and
Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief (1966).
On Certainty - Über Gewissheit is beslist niet het laatste boek van Wittgenstein
dat postuum verschijnt. Miss Anscombe en professor von Wright kondigen o.m. een
publikatie aan die Wittgensteins notities over kleurbegrippen zal bevatten.

8

‘Dieses Buch wird vielleicht nur der verstehen, der die Gedanken, die darin ausgedrückt sind
- oder doch ähnliche Gedanken - schon selbst einmal gedacht hat’.
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Verandering in de verhouding Reformatie - Katholieke Kerk
J.F. Lescrauwaet M.S.C.
De Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk heeft in december 1969 aan
alle kerkraden en gemeenten een schrijven gezonden over Onze verhouding tot de
Rooms-Katholieke Kerk. Het voert als aandachttrekkende ondertitel de woorden:
‘Heroriëntering en appèl’, terwijl de conclusie luidt: ‘het is nodig en verantwoord in
onze tijd te komen tot vormen van samenwerking, die wij vroeger niet voor mogelijk
hielden’1.
Om dit gezaghebbend document juist als nieuwe oriëntatie op zijn waarde te
schatten, gaat aan de bespreking hier een bondige herinnering vooraf aan zijn twee
voorgangers. Het is immers het derde officiële schrijven van hervormde zijde over
dit onderwerp binnen amper twintig jaren en het is een bekend feit, dat men althans
in katholieke kring niet gelukkig was met het herderlijk schrijven van 1950 en
evenmin tevreden met de synodale richtlijnen van 1961. Deze twee voorgangers
worden hier beslist niet te berde gebracht als uiting van scepticisme, maar alleen ter
markering van de actuele koerswijziging. Het recente schrijven memoreert de twee
voorgaande documenten trouwens zelf en herinnert eraan dat zij destijds uitdrukkelijk
als niet het laatste woord over de verhouding tot de Katholieke Kerk gepresenteerd
werden (p. 8).

Synodaal schrijven anno 1950
Het Herderlijk schrijven van de Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de
Rooms-Katholieke Kerk in 1950 was het eerste officiële woord van die zijde over en
indirect ook tot de katholieken sinds de scheiding in de zestiende eeuw2. De
vervreemdende invloed van vier eeuwen naast elkaar

1

2

Onze verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk, aanvaard door de Generale Synode der
Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering van 17 juni 1969. Boekencentrum,
's-Gravenhage 1969, 93 pp.. Bijlagen betreffende gemengde huwelijken, doop-erkenning en
interkerkelijke doopdiensten. Het concept werd aan achttien katholieke deskundigen
toegezonden en met hun reacties werd in de definitieve redactie rekening gehouden.
Herderlijk Schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende
de Rooms-Katholieke Kerk. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1950, 96 pp..
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bestaan was dan ook goed merkbaar zowel in stijl als in aanpak.
De stijl was die van een zelfbewust getuigenis van het evident evangelisch karakter
der Reformatie. Dit nam herhaaldelijk de toon aan van een ernstige waarschuwing
aan het adres van die hervormden die tengevolge van de tijdens de oorlogsjaren
begonnen oecumenische gesprekken onder de bekoring zouden kunnen raken van
goede elementen welke zij in de Katholieke Kerk meenden aan te treffen. Het
getuigenis van goed recht der Reformatie werd bovendien verschillende malen
vergezeld van aanklachten tegen de Katholieke Kerk wegens haar ongehoorzaamheid
aan het evangelie, haar zelfgenoegzame houding en intolerantie.
De aanpak begon met de katholieke opvattingen over Maria, om te vervolgen met
de mens, de genade, de sacramenten, de ambten waaronder speciaal dat van de paus,
de goede werken, om te besluiten met een samenvatting van ‘Het grondverschil’: de
on-evangelische zelfoverschatting van de mens aan katholieke zijde.
De reactie van katholieke zijde werd overheerst door teleurstelling. Zij werd het
duidelijkst vertolkt door het Antwoord op het herderlijk schrijven van vijf Nijmeegse
hoogleraren3. Hierin bekende professor Kreling - een van de gangmakers der
oecumenische gesprekken tijdens en kort na de oorlogsjaren -: ‘Dit schrijven heeft
ons pijnlijk verrast, omdat wij in de schets, waarmee door een zo gezaghebbend
protestants orgaan het katholicisme wordt getekend, niets anders kunnen zien dan
een caricatuur’ (p. 23). Ook het nieuwe synodale schrijven dat thans voor ons ligt,
erkent de beperkte kijk van 1950 als ‘een weerspiegeling van de theologische en
kerkelijke controverse in de vier eeuwen, die men niet ten onrechte aanduidt als het
tijdvak der contra-reformatie’ (p. 8).

Synodale richtlijnen anno 1961
Aanleiding tot het uitvaardigen van ‘Richtlijnen’ in zake De reformatorische houding
jegens de Rooms-Katholieke Kerk en haar leden was de ‘verandering in de wijze
waarop in de laatste tijd protestanten en roomskatholieken over elkander spreken en
met elkaar omgaan’4. De ‘Richtlijnen’ constateren dat er contact tot stand is gekomen,
dat de toon aan felheid verliest, dat men elkaar zoveel mogelijk tegemoet komt en
wederkerige belangstelling toont. Als oorzaken worden opgesomd: de toenade-

3
4

Antwoord op het Herderlijk Schrijven door vijf hoogleraren van de R.K. Universiteit te
Nijmegen. Het Spectrum, Utrecht, 1950, 88 pp.
De Reformatorische houding jegens de Rooms-Katholieke Kerk en haar leden - richtlijnen
aanvaard door de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in haar vergadering
van 30 oktober 1961. Boekencentrum, 's-Gravenhage 1962, 34 pp.
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ring tijdens de oorlogsjaren, de toegenomen activiteit der leken zowel in hervormde
als katholieke gemeenten, het op elkaar aangewezen zijn in maatschappelijke en
politieke kwesties, de zorg voor de toenemende ontkerstening en de alom groeiende
oecumenische interesse.
Aangaande de in getal en intensiteit toenemende geloofsontmoetingen laten de
‘Richtlijnen’ overwegend waarschuwende geluiden horen. De betekenis van de
principiële reformatorische houding wordt sterk geprononceerd; de vierslag ‘alleen
door het geloof, alleen de genade, alleen de Schrift, alleen Christus’ moet onverkort
en onvermengd betuigd worden: ‘In het algemeen kan worden gezegd: de hervormde
en de rooms-katholieke kerk staan vooralsnog diametraal tegenover elkaar ten aanzien
van de theologie, de viering van de sacramenten enzomeer’ (p. 29).
Weliswaar wordt een zestal katholieke vernieuwingen met waardering gesignaleerd:
grotere aandacht voor de Schrift, vernieuwing van de prediking, liturgische beweging,
naar voren treden van de leken, een meer spirituele kerkopvatting en toenemend
begrip voor de Reformatie. De waardering wordt evenwel weer gerelativeerd door
te vermelden dat die vernieuwingen eigenlijk niet van principiële aard zijn. Principiële
veranderingen zullen de katholieken ‘tot geen geringere prijs kunnen bereiken dan
in de Reformatie is geschied, namelijk door een breuk met het rooms-katholieke
dogma’ (p. 22).
Desondanks hebben de geloofsontmoetingen met katholieken voor de hervormden
toch wel zin: de Reformatie moet haar getuigenis kunnen geven, het contact met de
katholieken kan de ontwikkeling van de reformatorische visie bevorderen, er valt
van bepaalde katholieke opvattingen wat te leren en tenslotte dienen er ook wederkerig
misverstanden opgeruimd te worden. De omgang met de katholieken heeft trouwens
reeds vruchten opgeleverd voor de protestanten, zoals: sterker besef van de betekenis
van kerk en dogma voor de geloofsbeleving, meer begrip van de bijbel als boek van
de gemeenschap en niet slechts van de individuele gelovige, grotere ontvankelijkheid
voor de sacramentele zijde van het christelijk leven, hervonden liturgische inzichten,
beter verstaan van de praktijken als biecht en retraite. Het slothoofdstuk van de
‘Richtlijnen’ is echter weinig bemoedigend. ‘Een waarachtig oecumenisch perspectief
is aan geen van beide zijden zichtbaar’ (p. 34).
Ondanks het positiever beeld van de Katholieke Kerk en de meer genuanceerde
houding, die dit schrijven bood in vergelijking met het document van 1950, was men
aan katholieke zijde niet tevreden. Dit is voor een goed deel toe te schrijven aan de
klimaatsverandering die zich vanaf 1959 in katholieke kringen ten gunste van het
oecumenisch streven aan het ontwikkelen was en waarbinnen er - in tegenstelling
met de conclusie van de
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‘Richtlijnen’ - wel degelijk perspectief open viel5. Ook het nieuwe schrijven van
1969 constateert achteraf deze kentering, waar het zegt: ‘Als de tekenen niet
bedriegen, zullen het pontificaat van paus Joannes XXIII en Vaticanum II de
geschiedenis ingaan als het definitieve einde van het tijdvak der contra-reformatie’
(p. 8).

Heroriëntering anno 1969
Het derde en thans voor ons liggende document introduceert zichzelf op grond van
drie duidelijke motieven: (1) de verrassende koerswijziging van de Katholieke Kerk
gedurende en tengevolge van Vaticanum II, (2) de gemeenschappelijke confrontatie
van de reformatorische en de katholieke kerken met de problematieken van
secularisatie, kerkelijk functieverlies en geloofscrisis, en (3) het geactiveerde gelovig
besef van wat alle christenen verbindt, wat zij elkaar verschuldigd zijn en wat voor
kansen zij in onze tijd van Godswege krijgen om samen hun dienst jegens de wereld
te bewijzen (pp. 7-13).
De bezinning op de reformatorische verhouding tot de Rooms-Katholieke Kerk
staat in dit geschrift vanaf het begin duidelijk gericht op het zoeken naar eerlijke
wegen om ‘samen Kerk te zijn in de Nederlandse samenleving’. Met het oog daarop
worden zes onderwerpen besproken: de kerk, de bijbel, de eredienst en met name de
Maaltijd des Heren, het vroomheidsleven, de dienst jegens de medemens, kerk en
samenleving.
Het eigen karakter van Christus' kerk temidden van andere menselijke
gemeenschappen wordt op een geschikte wijze duidelijk gemaakt vanuit de eigen
boodschap welke zij bracht en brengt. Door deze aanpak verschijnt een voor katholiek
en protestant herkenbaar beeld van de kerk. Het volbrengen van de boodschap vraagt
van de kerk telkens zelfherziening en volgehouden soepelheid in organisatie,
werkmethoden en taalgebruik om te allen tijde haar dienende functie in getuigenis
en daad waar te kunnen maken. De kerk is er niet terwille van zichzelf en evenmin
is zij reeds het koninkrijk dat komende is. Op grond van deze en verwante inzichten
heeft zich ook in de Katholieke Kerk een dynamisch zelfbesef ontwikkeld, waarin
dienstbaarheid, wil tot zelfhervorming en begrip van eigen voorlopigheid bepalend
zijn. Het schrijven concludeert: ‘Samen staan wij voor de taak het evangelie van
Gods verzoening in het huidige tijdsgewricht niet langer ongeloofwaardig te maken
door onze verdeeldheid’ (p. 21).
Aangaande de verhouding tussen bijbel en kerk wordt geconstateerd dat er

5

Vgl. J.F. Lescrauwaet, Die Einheit der Oekumene - Perspektiven nach dem Zweiten
Vatikanischen Konzil. Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg, 1969, pp. 6-41.
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aan beide zijden nieuwe inzichten zijn gerijpt en wel inzichten die elkaar tot op grote
hoogte aanvullen. De kerk staat onder Gods Woord, dit erkent de katholiek die zijn
contra-reformatorische krampachtigheid te boven is gekomen. De bijbel kan alleen
gelezen en verstaan worden in gemeenschap met de vaderen, dit erkent de protestant
die zijn anti-roomse vrees voor de traditie als blikvernauwing onderkend heeft.
Het hoofdstuk over de eredienst begint met het gemeenschapskarakter dat er
wezenlijk aan is en het attendeert op de wederzijdse herkenbaarheid in de eredienst
over de kerkgrenzen heen. Vervolgens komen de eigen accenten aan de orde, welke
bij de Reformatie op de prediking en in de Katholieke Kerk op de viering van het
misoffer kwamen te liggen. De ontwikkeling aan katholieke zijde wordt breed
besproken; de behandeling van de eucharistie door de Nieuwe Katechismus krijgt
uitdrukkelijk instemming en de befaamde afwijzing van het misoffer in vraag 80 van
de Heidelbergse Catechismus wordt niet meer van toepassing geacht. Ook in de
Hervormde Kerk heeft zich intussen een liturgische beweging doen gelden en de
bekentenis valt dat de theologische beschouwingen de vreugde van de maaltijd des
Heren vaak verduisterd hebben. De conclusie is veelzeggend in haar vraag naar de
mogelijkheid en wenselijkheid om aan elkaars vieringen deel te nemen.
De vormgeving van het geloofsleven in het bestaan van alle dag wordt bij de
hervormden gekarakteriseerd door soberheid en bij de katholieken door ‘rijkdom’.
Beide vormgevingen vertonen wijzigingen en beide leveren ook hun problemen. Het
schrijven ziet hier geen principiële kwestie behalve: ‘Wij hebben de indruk, dat de
Mariabezinning en -verering voorlopig een controverspunt zal blijven, al zullen wij
de discussie hierover niet mogen ontlopen’ (p. 47).
De dienst jegens de medemens wordt besproken aan de hand zowel van oproepen
en activiteiten van de Wereldraad van Kerken als van de constitutie ‘Gaudium et
Spes’ en de encycliek ‘Populorum progressio’. Deze dienst wordt geïllustreerd zowel
met de protestantse actie ‘Kom over de brug’ van het vorig jaar als met de
bisschoppelijke vastenacties. Met name hier ligt de kans voor gemeenschappelijke
bezinning, planning en actie voor het grijpen, want hier gaat het om een voor allen
nieuwe taak waarbij geen kerk naar het verleden hoeft om te kijken. Tenslotte zal
ook geen kerk de pretentie durven hebben dat zij alleen tot deze taak geroepen is.
Het zicht op de verhouding tussen kerk en samenleving heeft in tegenstelling met
het voorgaande echter wél zijn eigen geschiedenis respectievelijk in protestants en
katholiek milieu. Het verschil werd nog in 1954 duidelijk door het bisschoppelijk
mandement aangaande De Katholiek in het openbare leven van deze tijd naast het
kort daarop door de synode uitgegeven
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herderlijke schrijven over het Christen-zijn in de Nederlandse samenleving. Uit deze
twee documenten blijkt een verschillende opvatting over de wijze waarop kerk en
christenzijn hun invloed moeten doen gelden in het maatschappelijke en politieke
leven. Tegelijk blijkt er ook een andere gezagsverhouding binnen de twee kerken
zelf en een andere verdeling van de verantwoordelijkheid: de bisschoppen nemen
voor zich een groter deel van verantwoordelijkheid op dan de synode. De ontwikkeling
van het kerkelijk zelfbesef aan katholieke zijde had echter zijn weerslag op beide
aspecten. De conciliaire constitutie ‘Gaudium et Spes’ leidt tot een andere opstelling
zowel van de Katholieke Kerk als van de katholieken ten aanzien van de maatschappij,
de constitutie ‘Lumen gentium’ motiveert de verantwoordelijkheid van heel het volk
Gods en activeert de dialoog tussen de bisschoppen en hun mede-gelovigen. Aan
hervormde zijde is gedurende de laatste twintig jaren een herstel van het synodale
gezag gegroeid, terwijl dit gezag zich ook verantwoordelijk ging voelen voor de
sociale en politieke opstelling van de hervormden; wij zijn nu vertrouwd met
herderlijke brieven van de synode over dit soort aangelegenheden. De conclusie is:
‘Zo zijn beide Kerken door de ontwikkeling der laatste jaren ook op dit punt naast
elkaar komen te staan. In een kritische begeleiding van het leven in staat en volk, in
politiek en samenleving, mogen zij hun profetische roeping vervullen. Bovendien
zien beide zich vooral gesteld voor de taak de gemeenteleden zo te vormen en toe te
rusten, dat zij als representanten van de Heer hun aandeel hebben in de ordening van
het maatschappelijke leven’ (p. 58).

Appèl anno 1969
De heroriëntering in zake de genoemde zes belangrijke aspecten van de verhouding
Reformatie - Katholieke Kerk is niet alleen evident, zij is ook duidelijk op
samenwerking van beide kerken gericht. Zij betreft alle vitale kwesties welke
protestanten en katholieken gescheiden houden en welke ook in de documenten van
1950 en 1961 aan de orde werden gesteld. Zij is niet minder kritisch en eerlijk dan
men destijds was en daarom juist heeft zij oog voor de werkelijke veranderingen die
zich zijn gaan voltrekken. Zij steunt wel op betere informatie dank zij de toegenomen
communicatie, welke niet alleen de kennis van de geloofszáken bevorderde maar
evenzeer die van de gelovige personen. De heroriëntatie betreft daarom zowel de
ideeën als de golflengte waarop deze worden uitgezonden.
Naar inhoud en vorm is deze heroriëntering dan ook een appèl, een appèl tot Samen
Christen-zijn in de Nederlandse samenleving. Formeel richt de synode dit appèl tot
de hervormden. Feitelijk ervaart ook de katholieke lezer dit schrijven als een appèl.
In de eerste plaats kent hij zijn eigen kerk
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en eigen geloofsbeleving in de beschrijvingen terug. In de tweede plaats dringt het
eigenlijke reformatorische geloofsbedoelen beter tot de katholieke lezer door. Mét
de veranderingen welke ook aan die zijde plaats vinden komt er een meer
aanvaardbaar beeld van de reformatorische christen te voorschijn, dat het terug-kennen
bevordert. In de derde plaats komen de voorstellen welke de synode aan de
hervormden doet om de verhouding met de katholieken te verbeteren hem zo
consequent en reëel voor, dat hij deze ook als uitnodigingen aan hemzelf ervaart.
Het slothoofdstuk van het schrijven over de oecumenische samenwerking zou dan
ook met wijziging van enkele formuleringen aan het adres van hervormden én
katholieken geschreven kunnen zijn. Het houdt zich bezig met de vraag hoe wij
samen het kerk-zijn in de Nederlandse samenleving concreet kunnen maken. Deze
vraag wordt gesplitst naar wat er reeds gebeurt en naar wat er nog moet gebeuren.
Het inventariserende antwoord op de eerste vraag vermeldt de stichting van de Raad
van Kerken, van enkele interkerkelijke regionale en provinciale organen, de
deelneming van protestanten aan het Pastoraal Concilie van de Katholieke Kerk, de
katholieke waarnemers in de vergaderingen van de Generale Synode, de
doop-consensus, de richtlijnen ten aanzien van het gemengde huwelijk, de officiële
gesprekscommissie betreffende het gemengde huwelijk en betreffende de eucharistie,
het interkerkelijk vredesberaad, enzomeer.
Op de vraag wat er nog gebeuren kan en moet, wordt een breed antwoord gegeven
dat vooral op het grondvlak van het kerkelijke leven ingelost zal dienen te worden.
Vier aspecten worden uitgewerkt.
De kerkelijke organisaties moeten nagaan in hoeverre zij aan elkaars werk kunnen
deelnemen: afvaardiging van officiële vertegenwoordigers naar elkaars (ambtelijke)
vergaderingen en werkgroepen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor zover
mogelijk bij de vorming van de gemeenteleden, in het bijzonder van jongeren,
bespreken van mogelijke delegatie aan elkaar als het gaat over pastoraat van militairen,
gemengd gehuwden en bejaarden, over arbeid in ziekenhuis en industrie, over jeugden vormingswerk. De mogelijkheid zou onderzocht kunnen worden van een
gezamenlijke basis-opleiding voor priesters, predikanten en andere kerkelijke
medewerkers.
Er dienen wegen gezocht te worden naar en vormen voor ‘geloofsontmoeting’
tussen de leden van de kerken. Gemeenteleden en parochianen dienen met elkaar te
spreken over hun geloofsbeleving en niet slechts over interessante verschijnselen op
het oecumenisch erf. ‘Wij mogen elkaar niet langer ontlopen. Integendeel, wij zullen
tezamen moeten leren leven vanuit de nabijheid van Christus door zijn heilige Geest.
Deze nabijheid mogen wij elkaar duidelijk maken’ (p. 65).
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Een derde aspect betreft kerkelijke samenwerking, met name de wenselijkheid van
gezamenlijke kerkbouw. ‘Kerkbouw is ook presentatie. Wie een kerk bouwt treedt
in de openbaarheid. Een gezamenlijk kerkelijk centrum (...) kan een niet mis te
verstaan getuigenis zijn van de wil tot samenwerking en wederzijdse erkenning’ (p.
65).
Als vierde vraagt ook het apostolaat van de kerk om samen te getuigen van Gods
toekomst. Met fantasie en met geloof zal er geëxperimenteerd moeten worden. De
vorm van een experiment hangt wel in belangrijke mate van de plaatselijke situatie
af en daarbij hoort ook de zorg om de band met de mede-gelovigen in de eigen kerk
niet te verliezen. Maar het schrijven meent dat er talloze mogelijkheden zijn op het
terrein van pastoraat en apostolaat en zelfs in de eredienst en de catechese.
Na de brede beantwoording van de vraag wat wij samen kunnen en behoren te
doen, eindigt het schrijven met twee behartigenswaardige opmerkingen. De eerste
betreft het feit dat er nog steeds verschillen bestaan tussen beide kerken, die wij niet
mogen verzwijgen en die ons nog geruime tijd zullen bezig houden. Maar ‘zelfs
diepgaande verschillen mogen ons niet langer verleiden tot gescheidenheid’, zij
zullen aanleidingen zijn tot zelfonderzoek in eigen kring om ‘na te gaan in hoeverre
onze kerk echt katholiek en echt evangelisch is’ (p. 67).
De tweede opmerking gaat in op de waarde die de hervormden mogen hechten
aan de veranderingen aan katholieke zijde. Zij onderkent twee soorten van
veranderingen: (1) tekenen van evangelische vernieuwing, waarvan het schrijven
poogde aan te tonen dat zij serieus zijn en met dankbaarheid erkend moeten worden,
en (2) tekenen van een vernieuwingsdrang ‘waarbij de grenzen tussen evangelie en
humanisme dreigen te vervagen’, en waarvoor de synode zich bezorgd toont (p. 67).
Dit laatste verschijnsel constateert de synode evenwel in alle kerken. Zij erkent de
ernst en offerbereidheid van hen die zich inzetten voor waarachtig menselijk en
rechtvaardig samenleven, maar zij meent dat het evangelie méér biedt, nl. ‘Gods
barmhartigheid, die ons geopenbaard is in het kruis en de opstanding van zijn Zoon
Jezus Christus’. ‘Wij zijn er vast van overtuigd, dat werkelijke samenwerking met
Rome niet moet plaats vinden op grond van humanitaire overwegingen maar op basis
van het evangelie’ (p. 68).
De laatste alinea van het schrijven is gewijd aan de toekomstverwachting. Deze
is voor de christenen gebaseerd op het evangelie van de liefde van God, die zijn
schepping niet prijs zal geven aan de ondergang maar haar zal bewaren en maken
tot de ruimte waarbinnen zijn heil zichtbaar zal zijn. De kerk mag ‘met God
meewerken, opdat de aarde beantwoorden gaat aan haar bestemming: één te worden
en bewoonbaar, en op die manier oecumene te zijn in de diepste zin van het woord’
(p. 69).
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Convergentie
De drie documenten van 1950, 1961 en 1969 kan men typerend met elkaar vergelijken
onder de trefwoorden: concurrentie, controversiële discussie en overtuigde
samenwerking. Zij laten naar inhoud, stijl en doelstelling zien dat er binnen twintig
jaar toch meer toenadering gegroeid is dan men zich in de dagelijkse bedrijvigheid
realiseert. Zij demonstreren ook dat het oecumenisch proces niet precies verloopt als
men zich tot voor kort voorstelde. De eenheid wordt blijkbaar niet verworven door
de overgave van de ene groep aan de andere, niet door de terugkeer van de ene kerk
naar de andere, noch door het theologisch samensmeden van twee belijdenissen of
structuren. De eenheid wordt benaderd door een proces van convergentie. Dit behelst
dat de kerken zich elk in dezelfde richting ontwikkelen en dat zij dit proces voltrekken
in toenemende communicatie met elkaar6. Nu wordt zichtbaar dat zij hun leven
ontvangen uit dezelfde bron, het onderhouden krachtens dezelfde belofte en het
richten op dezelfde verwachting.

6

Vgl. J. Robert Nelson, Convergence - Resurgence - Emergence, in Centro pro Unione, Roma,
No. 1, 1969, pp. 29-35.
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Terzijde
De achterkant van een systeem
K. Fens
De kwalificatie ‘het boek laat zich lezen als een roman’, die merkwaardigerwijs altijd
als een aanprijzing gehanteerd wordt, wil doorgaans verwoorden dat men een
non-fiction-boek, een documentaire of een geschiedwerk leest met dezelfde
geboeidheid waarmee men een roman leest, waarbij men er dan maar vanuitgaat, dat
elke roman boeiend is. Deze geijkte en in feite ook nietszeggende kwalificatie
verdraagt echter ook een andere interpretatie: een documentair werk kan zich als een
roman laten lezen doordat de in de documentaire of historische studie opgeroepen
wereld zich als autonoom gaat gedragen, een gesloten wereld blijkt te zijn, met
nauwelijks openingen naar de ons bekende wereld. Die opvatting van geslotenheid
van de verbeelde wereld, van de zelfstandigheid ervan, van de eigen wetmatigheden
erin, komt van een geslaagde roman altijd over. Wanneer nu een documentair of
anderssoorstig werk, in elk geval een werk dat niet tot de fiction behoort, ook die
suggestie van autonomie, zelfstandigheid, geslotenheid en eigenwetmatigheid geeft,
moet het wel uit een heel apart deel van de wereld komen, een deel dat geen openingen
heeft naar het onze.
Die suggestie nu gaat uit van met name het eerste deel van het boek Niet begeerde
reis naar Siberië van de nu 31-jarige Rus Andrej Amalrik. In de eerste alinea van
een soort ‘vooraf’ bij zijn boek verklaart de auteur het volgende: ‘Wat met mij gebeurd
is en wat ik hier beschrijf, is geenszins verbazingwekkend of uitzonderlijk in mijn
land. Maar dat is nu juist het interessante van mijn geschiedenis’. Een begin van een
beschouwing door een westerse lezer over dit boek zou een variant op deze tekst
kunnen zijn: ‘Wat in dit boek gebeurt en beschreven wordt, is verbazingwekkend
want uitzonderlijk. En dat is nu juist het interessante van het boek en daarom laat
het zich als een roman lezen’. In de tekst van de auteur blijkt een vermogen tot afstand
nemen, die hem de kans tot verwondering en daarmee tot schrijven heeft gegeven.
Amalrik is in het begin van het boek, januari '65, iemand zonder een vaste werkkring,
wonend in Moskou, in een kleine flat samen met zijn invalide vader. Hij heeft
geschiedenis gestudeerd, maar die studie niet voltooid, heeft veel relaties in artistieke
kringen, ver-
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zamelt moderne schilderijen, schrijft toneelstukken die hij echter nog alle in
portefeuille heeft. Zijn bekendheid als schilderijenverzamelaar en kenner van
beeldende kunst heeft hem enkele keren in contact gebracht met buitenlanders. Dat
is, zou men kunnen zeggen, het grondmateriaal waarmee de Russische autoriteiten
een geschiedenis gaan maken, volgens een zo eigen logica, met zulke voor westerse
begrippen zeer eigen wetmatigheden, dat voor de westerling een autonoom gebeuren
ontstaat, dat zich met maatstaven ‘van buiten’ niet meten laat. Een roman krijgt
gestalte.
Verondersteld dat een westerse lezer het eerste deel van het boek in handen had
gekregen zonder vermelding van auteursnaam, met verandering van alle namen,
wijziging van plaats van handeling - het boek had bijvoorbeeld kunnen spelen in
land A - hij zou, zelfs met verrekening van alle varianten op de wetmatigheden
waarbinnen hij leeft, het boek voor een roman hebben gehouden, de auteur voor een
uiterst vernuftige geest, instaat om volgens een eigen logica een zeer ingewikkeld
systeem op te stellen, een draadwerk waarbinnen de ‘ik’ dan blijft hangen. De
vernuftigheid van de auteur zou hierom extra bewondering verdienen: de precisie
waarmee hij zijn systeem heeft beschreven: geen detail ontbreekt in deze - voor ons
onlogische - logica. Het gesloten systeem van een dictatoriaal land vreest altijd de
literatuur; voorbeelden te over. Vanwaar die angst? Ik geloof hierom: binnen een
gesloten systeem, dat zich - altijd met moeite - naar buiten als waterdicht voordoet,
krijgt de roman waarheidspretentie; fictie wordt door de lezers als documentair en
onthullend materiaal gehanteerd. Het bijzondere is dat een documentair boek uit een
gesloten systeem door iemand van buiten het systeem het karakter van fictie krijgt:
verslag uit een hierandermaals.
Het boek van Amalrik behoort tot de ‘emigré books by non-emigré Russian writers’.
De term is van Gleb Struve en ze staat vermeld in het essay Literatuur uit
Niemandsland in de bundel De kinderen van Jesenin van Charles B. Timmer. (Het
was zo bij de in 1966 van hem verschenen essaybundel Rusland zwart op wit en het
lijkt weer het geval met De kinderen van Jesenin: je kunt je bewondering voor
Timmers boeken niet of nauwelijks delen, want niemand blijkt ze te kennen. Toch
gaat het in beide gevallen om wat ik dan maar kostbare boeken noem: ze geven een
uitgebreide informatie op een specialistisch terrein: de Russische literatuur. En je
krijgt niet alleen heel veel feitelijke informatie - door Timmer uit talrijke bronnen
bijeengebracht - er staan ook opstellen in het boek waarin de feiten op even
bewonderenswaardige als slimme wijze geordend worden met als resultaat: een
verschijnsel, dat voor de meesten slechts vaag is, krijgt een heel scherpe en vaak
verrassende gestalte. Het essay ‘De diktatuur der schijnvormen’, over het socialistisch
realisme, is misschien wel het
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geslaagdste voorbeeld van zo'n bijzondere ordening van feiten, bekende en minder
bekende. Het behoort tot de soort studies - ik reken er ook Timmers essay over de
poëzie van Majakowski (in Rusland zwart op wit) toe - dat je een heel fijne kick geeft
en bijna dankbaar maakt: een heleboel dingen krijgen ineens een zinvolle plaats; een
verfijnd heelalletje ontstaat waarbinnen alles zijn eigen functionele baan gaat).
‘Literatuur uit Niemandsland’ handelt over de recente Russische literatuur, die,
hoewel in Rusland geschreven, in het buitenland wordt gepubliceerd. Timmer stelt
vast dat we hier te doen hebben met een verschijnsel waarvan in de moderne wereld
nauwelijks een voorbeeld aan te wijzen is. Binnen die literatuur uit Niemandsland
onderscheidt hij drie soorten: a) werken clandestien naar het buitenland gebracht met
medeweten of actieve medewerking van de auteur. Het bellettristische werk van
Sinjawski en Daniel behoort er toe; b) werk, grotendeels van bekende Sovjetschrijvers,
dat in de Sovjet-Unie niet kon verschijnen en, meestal zonder medeweten van de
auteur, in het buitenland wordt gepubliceerd. Ook werk van overleden auteurs behoort
tot deze categorie: werk van Pasternak en Boelgakov bijvoorbeeld; c) werk dat in de
Sovjet-Unie in handschrift of schrijfmachineschrift verspreid is, ondergrondse
literatuur dus waarvoor - en nu citeer ik Timmer - ‘de term “Samizdat”
(Zelf-uitgeverij), in tegenstelling tot “Gosizdat” (Staatsuitgeverij) in omloop is
gekomen’. Dit werk bestaat voornamelijk uit poëzie.
Tot welke categorie Niet begeerde reis naar Siberië gerekend moet worden, weet
ik niet. Over het boek - circuleert het in handschrift bijvoorbeeld ook in Rusland wordt niets meegedeeld. De eerste alinea van het ‘vooraf’, die ik boven citeerde, kan
er, vooral door de woorden ‘in mijn land’ op wijzen, dat het boek voor buitenlandse
lezers is geschreven. Het gelijktijdig met Amalriks boek in het Nederlands verschenen
Wat ik zeggen wou van Anatolij Martsjenko laat zich wel indelen. In een ‘Nawoord’
van Karel van het Reve wordt over het boek veel meegedeeld, hoewel hij - het gaat
uiteindelijk om een uit Rusland gesmokkeld manuscript - lang niet alles kan zeggen,
willen verdere uitgaven niet onmogelijk zijn en ev. tussenpersonen niet in grote
moeilijkheden komen. Martsjenko's boek circuleert in elk geval in Rusland, in getypte
en gefotografeerde exemplaren en de auteur heeft Westerse vrienden gevraagd, alles
in het werk te stellen, zijn boek buiten Rusland te krijgen. Martsjenko's boek kan het
best tot de derde categorie gerekend worden. Beide boeken verschenen in Nederland
bij G.A. van Oorschot te Amsterdam onder auspiciën van de Alexander
Herzen-stichting eveneens te Amsterdam, waarvan Karel van het Reve
secretaris-penningmeester is. De Rus Alexander Herzen (1812-1870) publiceerde in
de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw in Londen boeken
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en tijdschriften in het Russisch, die in eigen land niet konden verschijnen. Niet
begeerde reis naar Siberië en Wat ik zeggen wou laten zich ondanks enkele feitelijke
overeenkomsten, moeilijk met elkaar vergelijken. Amalrik is een intellectueel;
Martsjenko een hogere arbeider; Amalrik had schrijfervaring, Martsjenko niet. De
tweede heeft in heel veel zwaardere omstandigheden moeten leven - zes jaar kamp
en gevangenis - dan de eerste, die naar een kolchoze in Siberië verbannen werd.
Amalrik moet gelegenheid gehad hebben aantekeningen te maken, misschien zelfs
passages te schrijven. Martsjenko zat van '60 tot '66 opgesloten en schreef zijn boek
meteen na zijn vrijlating in 1967, wellicht geheel zonder aantekeningen en in ieder
geval meer op zijn geheugen aangewezen dan Amalrik. Waarbij nog komt, dat
Martsjenko het bij de beschrijving van zijn lot ook hierom heel moeilijk gehad moet
hebben: de verschillende plaatsen waar hij in gevangenschap zat, gebeurtenissen op
die verschillende plaatsen, moeten voor hem ineengevloeid zijn, op elkaar gelijkend
in verschrikking van omstandigheden als ze zijn. Wat ik zeggen wou doet dan ook
meer verbrokkeld aan dan Niet begeerde reis naar Siberië, dat een zuiver
chronologisch en zeer gedetailleerd verslag is. En juist aan die gedetailleerdheid en
precisie zijn waarde ontleent. Je zou het belangrijkste verschil tussen de twee boeken
zo kunnen omschrijven: Amalriks boek is voornamelijk een beschrijving van
toestanden door een precieze en kritische, verwonderde waarnemer ook; Martsjenko's
boek is het verhaal over een mens in kampen en gevangenissen; Martsjenko beschrijft
ook wel toestanden, geeft ook vaak nauwkeurige details, maar de persoonlijke tragedie
- van hem en zijn medegevangenen - staat centraal. Wat ik zeggen wou is het boek
van een martelaar (die zich zelf overigens helemaal geen held vindt en het juist
daarom is). Niet begeerde reis naar Siberië is het boek van een waarnemer.
Martsjenko's boek knijpt je de keel dicht en vraagt soms het uiterste aan
incasseringsvermogen van de lezer waar het gaat om beschrijving van gruwelijkheden;
Amalriks boek wekt vooral verbazing door de nauwkeurigheid waarmee hij een
systeem dat niet op onze logica is aangesloten, beschrijft.
Amalrik wordt tenslotte uit Moskou verbannen wegens ‘leegloperij’; maar men
wil hem gewoon kwijt. Aanleiding tot zijn strafzaak en de strafzaak zelf krijgen een
zeer uitvoerige beschrijving, die, vind ik, het beste deel want meest
verbazingwekkende deel van het boek vormt. Hij komt als banneling terecht in het
eeuwige Babylon van alle tegendraadse Russen uit het verleden en heden: Siberië.
Daar moet hij in een kolchoze gaan werken. De verbanning staat gelijk met een
wegsturen van een Amsterdamse student van 1970 naar een heel afgelegen Drente
van honderd jaar geleden. Ook in het primitieve Siberië blijft Amalrik een scherp
waar-
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nemer, die alles wat hij ziet, gedetailleerd weergeeft. En zo de weer onbegrijpelijke
logica van het kolchoze-systeem aantoont. Amalrik zegt in zijn ‘vooraf’ objectief te
hebben willen schrijven. Het lijkt erop dat zijn nuchtere toon zijn objectiviteit
garandeert. Of hij echter helemaal objectief is? Als ik mij niet vergis, heeft hij in elk
geval in één passage een brok kritiek op de Sovjet-samenleving verborgen die even
raak als vernuftig is, vernuftig hierom: de kritische passage staat gewoon argeloos
tussen vele andere en laat zich ook als een gewone passage tussen die andere lezen.
Amalrik is een tijd lang koeienhoeder. Over zijn kudde zegt de scherpe observator
onder meer - en meteen schuift m.i. een tweede laag het verhaal binnen -: ‘Ik kon
tot het einde toe veel van mijn koeien niet uit elkaar houden, maar dat betekent
helemaal niet, dat de hele kudde een eenvormige massa vormde. De kalveren hadden
een vrij ingewikkelde hiërarchie, je kon altijd zien hoe één koe een andere met zijn
horens een stoot geeft, die durft die niet te beantwoorden, maar geeft een zwakkere
een por, en die een nog zwakkere en die weer een zwakkere, zodat iedere koe haar
plaats weet in de rangorde van kracht’. Als er zich strijdvragen voordeden, dan werden
die eenvoudig opgelost: wie de hardste kopstoten geeft. En dat gaat zo nog een pagina
door: een hele samenleving krijgt in de fenomenologie van een koeienkudde gestalte.
(Dat Amalrik niet alleen een scherp observator is maar ook een spitse denker,
bewijst zijn essay Zal de Sovjet-Unie het jaar 1984 kunnen halen? Een Engelse
vertaling van het stuk verscheen in Survey; een Nederlandse in het nummer van 22
oktober 1968 van de Internationale Spectator. Amalrik houdt zich in het essay bezig
met de overlevingskansen van het huidige Russische regime. Hij ziet die kansen vrij
pessimistisch).
Martsjenko's vergrijp is van veel zwaarder kaliber dan ‘leegloperij’: hij heeft, na
bij een rel ten onrechte gevangen te zijn genomen, een poging gedaan zijn land te
ontvluchten. En een dergelijke ontvluchtingspoging geldt als landverraad. Hij wordt
dan ook niet verbannen, maar komt na een verschrikkelijk voorarrest en een proces
dat al onze westerse logica te boven gaat, in een strafkamp terecht. Ook vandaaruit
waagt hij een ontsnappingspoging. Hij wordt gegrepen en verdwijnt naar de
strafgevangenis die een contemporain en een historisch begrip is: die van Vladimir.
Zijn beschrijvingen van het verblijf daar levert het verschrikkelijkste deel van het
boek op. (Wij hebben hier een gevangeniswezen dat slechts luxueuze stads- of
buitenverblijven exploiteert). Je behoeft er Pressers Ondergang niet voor te lezen.
Het klinkt wellicht wat ongevoelig, maar de gruwelen zijn zo talrijk, dat je er zelfs
bij lezing van het boek tenslotte wat ongevoelig voor wordt, al blijft steeds de
machteloze verbluftheid dat dit alles zich niet eens zo ver van ons af en nog steeds
afspeelt. Laat ik maar enkele
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zinnen citeren die me in het relaas bijzonder troffen: ‘Het is goed dat mensen ook
achter tralies mensen blijven’. Het motto boven het hoofdstuk ‘Vladimirka’: ‘Ik zal
een waarheid over jou vertellen waar leugens bij verbleken’.
Titel van de achtste paragraaf van dat hoofdstuk: ‘Het is moeilijk mens te blijven’.
Lichamelijk gehavend - hij is onder meer stokdoof geworden - verlaat Martsjenko
na zes jaar het kamp. Hij krijgt dan van Joeli Daniel, nog niet zo lang zijn
medegevangene, in een boek de volgende opdracht mee:
Vermakelijk lot:
Je hebt het gerooid.
Je bent doof als een pot,
Maar je ziet meer dan ooit.
Wie kan op zo'n meevaller bogen?
Niet ieder die ziet heeft ook ogen.

Martsjenko is inmiddels weer verdwenen in de verte van kampen en gevangenissen.
Wie zo scherpe ogen heeft dat hij de achterkant van een systeem ziet en het vermogen
bezit het anderen te laten zien, moet verdwijnen. Hij toont de werkelijkheid van wat
als een kunstprodukt, roman, door de officiële instanties wordt getoond. Want de
haters van literatuur die dictatoren zijn, zijn zelf de kwalijkste bedrijvers van literatuur.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Frankrijk en het Midden-Oosten
Frankrijk kan trots zijn op een eeuwenoude invloed in de Arabische wereld en het
is te begrijpen dat er in Parijs een gevoel van spijt overheerste, toen deze invloed in
het laatste kwart van de negentiende eeuw voor een groot deel in Britse handen over
ging. Na de eerste wereldoorlog wist de Franse regering de huidige gebieden van
Syrië en Libanon als mandaatgebieden van de Volkenbond te verkrijgen en zo weer
enigszins een tegenwicht te vormen tegen de eveneens belangrijk toegenomen Britse
invloed in deze streken. Engelse pogingen tijdens de tweede wereldoorlog om aan
de Franse macht in genoemde landen een einde te maken stuitten op heftig verzet
van generaal de Gaulle, die hiermee wel bereikte dat het Engelse plan mislukte, maar
ook moest beloven, dat na de oorlog ernst zou worden gemaakt met het verlenen van
autonomie aan deze gebieden. De strubbelingen, waarmee dit gepaard ging, leidden
er toe, dat eind '46 onder druk van de Verenigde Staten en Engeland de Franse troepen
uit het Nabije Oosten werden teruggetrokken en het Franse prestige een zware klap
kreeg.
Nog was de ellende voor Frankrijk niet voorbij. Wel zal Parijs het niet onaangenaam
hebben gevonden, dat ook de Engelse invloed in het Midden Oosten steeds geringer
werd en de aanvankelijk door Londen gesteunde en in 1945 officieel opgerichte
Arabische Liga zich in de loop der volgende jaren steeds meer onttrok aan de Engelse
bevoogding, maar dezelfde Arabische Liga ondermijnde de Franse invloed in
Noord-Afrika door haar steun aan de nationalistische stromingen in de
Maghreb-landen: Tunis, Algerije en Marokko.
Toen als laatste op 3 juli 1962 Algerije zijn zelfstandigheid had verworven was
dit het dieptepunt van Frankrijks invloed in de Arabische wereld. Geleidelijk waren
in de plaats van Frankrijk en Engeland de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten
gekomen, maar Parijs bleef proberen nog iets van het verloren vertrouwen te
herwinnen. De mogelijkheid hiervoor werd de Gaulle geopend door de
Israëlisch-Arabische tegenstellingen. Sympathiek tegenover de bedreigde staat Israël
leverde Frankrijk het grootste deel van de luchtmacht, tanks en marineschepen,
waarover Tel Aviv beschikt. Daarnaast leverde het vliegtuigen en raketinstallaties
aan Libanon en trachtte het invloed te krijgen op de olie-
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rijkdommen van het Midden-Oosten. Daar de laatste geheel in het bezit zijn van de
Arabische staten was het voor Frankrijk moeilijk de steun aan Israël te blijven
voortzetten. In november 1967 veroordeelde de toenmalige president de Gaulle dan
ook bij voorbaat elke aanvaller en waarschuwde zowel de Arabieren als Israël, dat
Frankrijk zich genoopt zou zien maatregelen te nemen tegen degene, die de strijd
zou beginnen.
Toen Israël naar aanleiding van de incidenten rond Akaba op 5 juni 1967 de
zesdaagse oorlog begon, was het voor de Gaulle onmiddellijk duidelijk wie de
aanvaller was en kondigde hij een embargo af voor de 50 mirages, die Israël nog in
bestelling en reeds betaald had, welk embargo begin januari 1969 naar aanleiding
van de Israëlische commandoraid op de luchthaven van het Libanese Beiroeth werd
uitgebreid tot een volledig wapenembargo. Dat dit een strop was voor de Franse
wapenindustrie nam de president op de koop toe, maar de Franse kiezer kon het niet
zo goed verwerken, dat de pogingen van Parijs om het Franse prestige in de Arabische
wereld te versterken nu noodzakelijk moesten leiden tot een directe bedreiging van
Israël. Men had er begrip voor dat in 1967 een Frans-Libische overeenkomst werd
gesloten over de exploitatie van oliegebieden, te meer omdat voordien de concessies
voornamelijk in Amerikaanse handen waren en men vond het zelfs niet erg, dat deze
overeenkomst tot nu toe weinig opleverde. Ook een olie-akkoord met de VAR op
12 juni 1969 gesloten, waarbij Frankrijk ruim 5 miljoen francs stak in de uitrusting
van een Egyptisch instituut voor olie-onderzoek en zich belastte met de organisatie
van het bedrijf en de opleiding van technisch personeel, kon alleen maar worden
toegejuicht. Maar waarom moest Israël de dupe worden?
Bij de presidentsaanvaarding van Pompidou meende men een ogenblik, dat de
Franse houding zou veranderen. Wel legde hij ook de nadruk op goede betrekkingen
tussen Frankrijk en de Arabische landen, maar hij pleitte tevens voor de mogelijkheid
voor Israël - ook de Gaulle heeft dit steeds gedaan - om in vrede te leven binnen
erkende en gegarandeerde grenzen, dit gecombineerd met een redelijke oplossing
van het probleem der Palestijnen. Daarbij stelde hij herziening van het embargo
afhankelijk van de ontwikkeling van de situatie in het Midden Oosten en van de
houding der betrokken staten.
De situatie ontwikkelde zich echter op een ietwat vreemde manier. Israël werd het
wachten op een herziening moe en omzeilde het embargo door op Kerstmis van het
vorig jaar 5 vóór het algehele embargo bestelde kanoneerboten uit de haven van
Cherbourg te ‘ontvreemden’ en naar Haifa over te brengen. Of deze stunt nu met
medeweten, eventueel medewerking van een aantal Franse autoriteiten is verricht,
is voor ons weinig belangrijk, maar wel is duidelijk, dat er nu voor Pompidou moeilijk
sprake kan zijn van een verzachting van de tegen Israël genomen maatregelen.
Wat men Parijs kwalijk neemt is de eenzijdigheid, waarmee het embargo, dat
officieel tegen de strijdende partijen heet te zijn gericht, in de praktijk wordt toegepast.
Parijs levert wapens aan tenminste één in het Midden Oosten oorlogvoerende staat
n.l. Irak, terwijl het verder allerlei oorlogsgoederen levert
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aan Algerije, Tunesië en Saoedi-Arabië en onderhandelt over levering hiervan aan
Marokko.
Daar is nu nog een andere transactie bij gekomen. Reeds lang was bekend, dat er
werd onderhandeld over de levering van mirages aan Libye, een der rijkste olielanden
ter wereld. Deze onderhandelingen hadden reeds plaats toen Libye nog een koninkrijk
was en men zag er geen gevaar in, hoogstens een poging van Frankrijk om meer
invloed in dit land te krijgen en zo de kans te vergroten om eindelijk wat winst te
behalen uit de olie-overeenkomst van 1967. Op 1 september 1969 werd koning Idris
echter van de troon gestoten en werd Libye een republiek onder leiding van kolonel
Gaddafi. Dit bewind stelde zich sterk nationalistisch op; verzette zich tegen het
Libische isolement in de Arabische wereld, tegen de te grote economische en politieke
invloed van Engeland en eiste, dat de Britse en Amerikaanse militaire bases moesten
worden ontruimd. Beide regeringen gaven toe in de hoop opdrachten te krijgen voor
wapenleveranties, zodat deze niet alleen niet in Russische handen zouden komen,
maar zij ook een oogje in het zeil konden houden opdat het militaire evenwicht in
het Midden Oosten niet zou worden verstoord. Gaddafi liet er ondertussen geen gras
over groeien; hij verklaarde vrijwillig te willen helpen in de strijd tegen Israël, verbond
zich militair met Egypte en zette de ex-koninklijke onderhandelingen met Parijs over
de levering van mirages voort, echter wel met andere onderhandelaars. De Libische
delegatie werd n.l. aangevuld met beter technisch onderlegde Egyptenaren en er werd
niet meer gesproken over 15 of, zoals latere berichten luidden, over 50 maar men
werd het er over eens, dat Frankrijk minstens 100 toestellen zou leveren.
Deze transactie is voor de Verenigde Staten moeilijk te verteren; eerstens omdat
zij zich door de onduidelijke gegevens van Franse zijde bij de neus genomen voelde,
verder omdat de door de Verenigde Staten ontruimde vliegbasis Wheelus bij Tripoli
nu door Frankrijk lijkt overgenomen te zijn. Tegenover de Parijse opmerking, dat
het beter is dat Libye wapens in het Westen koopt dan dat het in Russische handen
zou vallen, stelt Washington dat een aantal van 110 mirages toch wel lichtelijk
overdreven is voor dit land met nog geen 2 miljoen inwoners en op dit ogenblik geen
enkele piloot, die in staat is om de supersnelle mirages te vliegen. Het ligt daarom
voor de hand, dat dit althans de eerste jaren zal worden gedaan door Egyptische
piloten en dat de vliegtuigen dan ook gemakkelijk kunnen worden ingezet tegen
Israël.
President Nixon reageerde dan ook met de mededeling, dat hij opnieuw in
overweging zou nemen of de Verenigde Staten om het evenwicht te herstellen een
aantal phantoms aan Israël zouden leveren. En dit was weer de aanleiding voor
Moskou om tegelijkertijd in Londen, Parijs en Washington te waarschuwen, dat
Rusland zich verplicht zou zien in dat geval materiaal naar Egypte te sturen. De
eerste berichten, dat Rusland gedreigd zou hebben met directe maatregelen en zelfs
met oorlog bleken niet juist te zijn; integendeel de Russische nota werd over het
algemeen als rustig gekwalificeerd. De antwoorden uit de diverse hoofdsteden
kwamen op een punt na met elkaar overeen. Er werd aangedrongen op een optreden
van de Grote Vier en van een V.N.-
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macht, die de handhaving van de wapenstilstand moest trachten te verzekeren; Parijs
sprak niet over wapenleveranties, Londen en Washington wel; zij drongen aan op
een algemene beperking van wapenleveranties aan de tegenover elkaar staande
partijen in het Midden-Oosten. Maar dergelijke voorstellen hebben wij meer gehoord.

Internationale besprekingen
Na een onderbreking van twee jaren had er in Warschau weer een ontmoeting plaats
tussen de Peking-Chinese zaakgelastigde en de ambassadeur der Verenigde Staten.
Deze had een oriënterend karakter en over het verloop werd weinig meer bekend
dan de duur, n.l. vijf kwartier. Werden vroegere samenkomsten eens gekarakteriseerd
als uitlaatklep van Chinese op- en aanmerkingen over de politiek van Moskou en
niet over die van Washington, deze nieuwe bijeenkomst, die waarschijnlijk door
andere zal worden gevolgd, valt bij Brezjnew nog minder in goede aarde. Rusland
zelf is verwikkeld in moeizame onderhandelingen met Peking over de
Russisch-Chinese grensgeschillen en indirect over de vraag wie de leiding heeft in
de communistische wereld, besprekingen, die geen enkel succes schijnen op te leveren.
Het verwijt China nu niet alleen een expansionistische politiek tegenover zijn buren,
maar ook verraad aan de communistische leer door te streven naar samenwerking
met een kapitalistisch land. Dit is in Russische mond een vreemd verwijt aangezien
dit precies hetzelfde verwijt is, dat Peking sinds het begin van de ‘vreedzame
coëxistentie’-politiek van Kroesjtsjew richtte aan Moskou, dat bovendien op dit
ogenblik bezig is aan de SALT-besprekingen met Washington en juist een begin
heeft gemaakt met besprekingen met West-Duitsland over een nonagressiepact,
terwijl de onderhandelingen tussen Warschau en Bonn over een betere
verstandhouding toch bezwaarlijk buiten Moskou's goedkeuren kunnen plaats hebben.
De ontwikkeling van de verhouding Sovjet-Unie - China zal nauwlettend gevolgd
moeten worden. Men vreest hier voor een escalatie, die fatale gevolgen zou kunnen
hebben. Veel zal dan afhangen van het staatsmansinzicht te Washington. In hoeverre
kan dit nog beïnvloed worden door Londen of mogelijk - als Engeland binnen de
EEG komt - door Europa?
10-2-'70
J. Oomes
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België
Communautaire betrekkingen op het dode punt
De stakingen in Limburg waren natuurlijk de voornaamste gebeurtenis in de eerste
maand van 1970. Daar wordt elders in dit tijdschrift over gehandeld. De Limburgse
crisis overviel de regering Eyskens op een ogenblik dat deze er allerminst op
voorbereid was. Zij had alle slagvaardigheid verloren, niet ten gevolge van de
sociaal-economische toestand, die in ten minste één provincie van het land een
para-revolutionair karakter had aangenomen, maar vanwege het feit dat de
grondwetsherziening op een dood punt was gekomen. Met het communautair dossier,
de regeling van de Waals-Vlaamse verhoudingen in dit land, weet de regering geen
weg meer.
De premier is nochtans een van de meest ervaren staatslieden waarover het land
nog beschikt. Met een soms aan onverschilligheid grenzende zelfbeheersing maakt
hij de verschillende fasen van de communautaire spanningen mee. Op het ogenblik
echter ligt er niet eens meer een welbepaald plan voor. In dit opzicht is de regering
er in feite op achteruit gegaan: vroeger had ze tenminste nog projecten en de ministers
Tindemans en Terwagne hadden al teksten uitgewerkt. In de milieus van de Wetstraat
ging men de laatste weken al spreken van een ‘zieltogende’ regeringsformatie. Maar
omdat de toestand in Limburg zo ernstig was, mocht het land niet zonder regering
vallen. De eensluidende diagnose was echter: uit zichzelf heeft de regering Eyskens
geen levenskracht meer.

Federalisme: Spaak en De Saeger
Als er in deze onoverzichtelijke situatie van de communautaire betrekkingen één
ding duidelijk is, dan is het wel de terreinwinst die geboekt werd door de
federalistische gedachte. In dat opzicht was een toespraak van minister van State
Paul-Henri Spaak, voor de Antwerpse Kontaktclub in december, meer dan zo maar
een ‘fait divers’. De oude staatsman staat nu totaal los van de socialistische partij
waarvan hij tientallen jaren een invloedrijk lid is geweest. Zijn geestelijke binding
met het socialisme als menselijk streven is herleid tot een algemeen humanistisch
ideaal van gespreide welvaart, sociale solidariteit en vrijheid. Nu hij los staat van de
politieke machtsgroepen, wordt hij in toenemende mate beïnvloed door sommige
losse pressure groups, o.m. door de Europese actie-organismen die geleid worden
door Walter Kunnen en die een federalistische maatschappijstructuur op het oog
hebben in een perspectief dat veel verder reikt dan alleen maar de Vlaams-Waalse
betrekkingen. Spaak sprak zich in ieder geval ondubbelzinnig uit voor een
federalistische hervorming van de Belgische Staat, zonder zich als dusdanig vast te
leggen op een wel bepaalde gedetailleerde structuur. Uit de weerklank die zijn
optreden vond, kon men afleiden dat de unitaristische staatsopvatting in België
inderdaad - zoals
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Spaak betoogde - voorbijgestreefd is. Maar zoals steeds vordert de uitbouw van een
nieuw regiem slechts langzaam.
In januari viel een andere ophefmakende bekering tot het federalisme te signaleren.
Nadat hij jarenlang de federalistische idee bekampt had, bekende minister Jos De
Saeger zich tijdens een Franstalige T.V.-uitzending tot het federalisme ‘uit fatalisme’:
omdat hij geen andere mogelijkheid meer ziet om de vraagstukken van de Belgische
politiek doelmatig te behandelen. De Saeger was, evenals Spaak, van mening dat in
België een hele reeks vraagstukken die op zichzelf geen Vlaams- of Waals-nationale
inslag hebben, geblokkeerd zijn omdat ze betrokken worden bij de communautaire
tegenstellingen. Daarom moet eerst die communautaire hypotheek gelicht worden.

Ontslag De Saeger: havenpolitiek en politieke machtsstrijd
De Saeger was wel bijzonder goed geplaatst om op dat ogenblik over die
verstrengeling van het Vlaams-Waals dossier met alle andere regeringszaken te
spreken: hij was pas opnieuw minister, na enkele dagen ontslagnemend te zijn
geweest. Omdat hij onmogelijk vervangen kon worden en om te vermijden dat heel
de regering schipbreuk leed, nam premier Eyskens zijn ontslagnemende collega
tenslotte opnieuw in de regering op. Het was een staaltje van ingewikkelde
parlementair-politieke taktiek dat De Saeger aldus ten beste gaf. Zakelijk gezien was
de oorzaak van zijn aftreden een geschil over de nationale havenpolitiek, die niet
volledig, maar toch in ruime mate ressorteert onder De Saeger's departement: openbare
werken. De minister zag een aantasting van zijn bevoegdheid en een uiting van een
te gebrekkige regeringssolidariteit in de voorgenomen oprichting van een nationale
commissie die het havenbeleid ging bestuderen. Naargelang men de verklaringen
letterlijk opvat of in hun politieke context plaatst, had zowel minister De Saeger als
premier Eyskens gelijk. De eerste-minister wilde via een nieuwe commissie de kritiek
opvangen die van Waalse zijde werd uitgebracht op het beleid van de minister van
openbare werken, meer bepaald op de uitbouw van de haven van Zeebrugge. Minister
De Saeger daarentegen was van mening dat er al genoeg commissiewerk verricht
was en dat het parlement herhaaldelijk zijn beleid had goedgekeurd, zodat geen
verdere buiten-parlementaire vertragingsmaneuvers meer geduld konden worden.
Op de achtergrond was er een strijd aan de gang tussen De Saeger en bepaalde Waalse
pressiegroepen, die niet dulden dat de maritieme en havenproblemen, ofschoon ze
ruimtelijk niet tot de Waalse sfeer behoren, zonder actieve deelneming van Walen
behandeld worden.
Over enkele jaren zal men allicht verbaasd zijn hoe dergelijke Byzantijns aandoende
intriges de Belgische politiek kunnen beïnvloeden. De reactie van minister De Saeger
- eerst zijn ontslag, daarna zijn weder-optreden - vormde enkele dagen lang echter
de hoofdgebeurtenis van het politieke leven. Hij bracht de regering aan de rand van
het graf, deed ze daarna weer herleven. Aldus bewees hij zijn onmisbaarheid op
regeringsvlak en versterkte hij zijn positie voor later. Dát was de inzet van de hele
zaak, hetgeen duidelijk bleek
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toen het onweer voorbij was: toen de commissie gevormd was op een zo ruime basis,
dat zowel de Conseil Economique Wallon als minister De Saeger er een eigen
interpretatie aan konden geven, werd er niet meer over gesproken. Het politieke
handwerk verschilt nogal erg van de beschouwingen die historici, juristen en
sociologen achteraf aan de politiek wijden. Dat de geschillen over de fundamentele
oriëntering van het Belgisch havenbeleid in hun geheel blijven bestaan, was voor de
regeringspolitiek ineens niet meer zo belangrijk.

Geen amnestie
Periodiek wordt in de Belgische politiek een poging gedaan om de morele en sociale
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de ontspoorde na-oorlogse repressie te
verzachten door een maatregel van algemene amnestie. Op 18 december diende een
volksvertegenwoordiger van de Volksunie, Maurits Coppieters, een voorstel in tot
verlening van amnestie aan Oostfrontstrijders. Ondanks de steun van de Volksunie,
de Vlaamse C.V.P. en enkele Vlaamse socialisten weigerde de Kamer de tekst ook
maar in overweging te nemen. In de Senaat was een ietwat anders geformuleerd
voorstel geen beter lot beschoren. Op 23 januari 1969 was al een eerder
amnestievoorstel van de Volksunie eveneens door de meerderheid van de kamerleden
afgewezen. Dit kon niet beletten dat de eindjaarsfeesten in Vlaanderen in het teken
van de amnestie stonden. Te Antwerpen werd door een groep jongeren een
hongerstaking gehouden; enkele ouderen, die tijdens de oorlog in het verzet hebben
gestaan, sloten er zich bij aan. Er werd een amnestiewandeling gehouden tussen
Antwerpen, Lier, Mechelen en Sint-Niklaas. Te Antwerpen tenslotte had een
amnestiemeeting plaats die de partijpolitieke begrenzingen overschreed en waaraan
o.m. de Antwerpse C.V.P.-schepen R. Derine, naast vertegenwoordigers van de
Volksunie, een actief aandeel had. Samen met Mr. H. Borginon trad hij er als spreker
op en bundelde vervolgens zijn verschillende pleidooien voor amnestie in een
brochure, als een soort ‘challenge’ aan de passieven in zijn eigen en in andere partijen.
Het Belgische episcopaat liet bekend maken dat het zijn goedkeuring hecht aan de
amnestiegedachte.
In het perspectief van de huidige partijpolitieke machtsverhoudingen kan het
streven naar amnestie nutteloos schijnen, maar dat is het niet op lange termijn.
Amnestie heeft te maken met een van de verborgen slepende ziekten van het Vlaamse
gemeenschapsleven. Het is 'n thema waaromheen acties loskomen die kunnen
bijdragen tot een hergroepering van de politieke krachten in Vlaanderen. Het is een
van de niet zo heel talrijke problemen waarover niet volgens partijpolitieke
scheidingslijnen wordt gedacht, althans niet in de basis van de bevolking.
12-2-'70
Hektor de Bruyne
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Forum
Boquen: vernieuwing van het monnikendom?
Omdat het een zaak is die alle christenen aangaat, verschenen in het januarinummer
van Etudes twee artikelen van resp. J.C. Guy en M. de Certeau over de gebeurtenissen
rond de Bretonse abdij van Boquen (pp. 121-136). Dat kleine groepjes monniken
met de traditionele vorm breken die contemplatieven tot nu toe eigen scheen, gaan
leven en arbeiden op dezelfde wijze als hun medemensen, daarop hun gebedsritme
afstemmen, en een verregaande gastvrijheid bieden, is voor ons niets bijzonders
meer. De zeven monniken van Boquen willen iets meer zijn, namelijk de binnenste
van een reeks concentrische groepen: de monastieke gemeenschap, de vrijgestelde,
al of niet gehuwde groepsbezielers (animateurs communautaires), een aantal bezielers
die onafhankelijk blijven leven, en de geassocieerde leden van de gemeenschap.
Het nieuwe ligt hierin dat de monnikengroep organisch in de Kerk wil functioneren:
als het hart van een concrete christengemeente. Men breekt resoluut met de idee van
‘gebedscentrale’ of - zoals het Nederlandse ontwerp-rapport over de religieuzen nog
zegt - ‘plaatsen van gastvrijheid en stilte’ (p. 54).
Maar het gevaar bestaat dat monniken die hun medechristenen feitelijk willen
dienen als voorgangers, hun talent miskennen. Boquen pretendeert immers iets te
kunnen wat vele anderen niet gelukt is. Het beeld van Notre Dame du Risque (O.L.
Vrouw van het Risico) staat dan ook nog steeds bij de ingang. Een ander, kennelijk
niet denkbeeldig gevaar ligt besloten in de idee dat een organische groep het zonder
instituut kan stellen. Dan treedt in plaats van de vroegere meer objectieve structuren
een netwerk van interpersoonlijke relaties dat niet minder hecht is en waarin bv.
mensen moeilijk gemist of vervangen kunnen worden.
Toch moeten wij het nieuwe van Boquen niet alleen in de communauteitsvorm of
een ander functioneren zoeken, maar in de optie voor ‘het gebeuren’. Daarin speelt
voor deze monniken - van huis uit zwijgers en tegelijk zingende getuigen van het
Woord - vooreerst de taal een wezenlijke rol. Is zij niet waarachtig tot op het bot,
dan schiet hun bestaan zijn doel voorbij. Boquen poogt in de liturgie, de Regel die
de groep schept, en de woorden die men wisselt, het levende bestaan te doen spreken
en vooral de liturgische geste zo zuiver mogelijk te stemmen. De groep noemt zich
dan ook niet ‘communauté’ maar ‘communion’. Niet het resultaat, de groep, is primair
maar het groepsgebeuren. De communion heeft een plaats en heeft plaats; zij vereist
dat men zich uitspreekt in wederzijdse relaties en niet blijft staan bij de vestiging. In
haar ligt het sacrale verankerd.
Zoals nu het sacrale vooral gebonden is aan de ‘structures de communion’, zo gaat
men in Boquen er van uit dat iedereen, ook elke monnik, in eerste instantie mens is.
En geroepen tot vrijheid. Celibaat, priesterschap, gebed, ascese komen dan (in tweede
of latere instantie) vanzelf wel. Pas als de vrijgemaakte mens
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de oude gegevens terugvindt, zijn ze hem gegeven. Binnen de Traditie beproeft men
in Boquen derhalve een fundamentele kritiek op tradities. Maar het is ook duidelijk
dat de grens tussen Traditie en tradities niet voor allen hetzelfde loopt. En dus zijn
verdere grensincidenten nog wel te verwachten.
F. Kurris

Randnotities bij ‘Censuur: een geschminkt tv-debat’
Mag ik een paar kanttekeningen maken bij het ‘editoriaal’ van verleden maand? In
de eerste plaats deze: zouden wij er niet beter aan doen te erkennen dat de
maatschappelijke censuur een wezenlijk element is van ons bestaan? Wel moeten
wij daar dan direct aan toevoegen dat ze in deze maatschappij verkeerd functioneert.
Maar ze kán een heel andere functie hebben. Ze kán positief in het bestaan
geïntegreerd worden, er zelfs een dynamische factor van uitmaken. Bestaat of
verschijnt er iets in de maatschappij dat men meent te moeten censureren, treedt
m.a.w. het censurerend moment in werking, dan zou dat een teken, een signaal kunnen
zijn: hier is iets aan de hand, hier moet iets aan gedaan worden.
Bijvoorbeeld. Men heeft natuurlijk gelijk als men zegt dat het probleem van de
censuur niet beperkt mag worden tot de seksualiteit, het is veel ruimer. Maar van de
andere kant is het ook niet toevallig dat censuur tegenwoordig vooral optreedt naar
aanleiding van seksuele aangelegenheden. Dat mogen we niet verdonkeremanen,
hetzij door de knelpunten institutionaliserend vast te leggen in verbodsbepalingen,
hetzij door ze in een intellectualistische retoriek weg te redeneren, waar eveneens
gevaar voor bestaat. Wij zouden er integendeel een aansporing in moeten zien om,
nù vooral, op het gebied van de seksualiteit duidelijkheid te scheppen. Censuur zou
als een soort ‘detector’ kunnen fungeren, die waarschuwt waar onze problemen
liggen, die onze taboe's klaar en duidelijk helpt formuleren. Dan zou het censurerend
moment niet langer als een bevestiging van onze zekerheden en dus regressief,
‘fossiliserend’ werken, maar dynamisch.
De vraag is dan wel: is dat mogelijk in de huidige maatschappij? Dat is de vraag
die zowel in het stuk van Frans Van Bladel als in mijn artikel over ‘Censuur als alibi’
(juni 1969) impliciet gesteld wordt. Het lijkt me uitstekend, ja, vanzelfsprekend, het
censurerend moment van het geïnstitutionaliseerde niveau waarop het nu functioneert,
naar ‘mezelf’ te verplaatsen. Maar zo wordt het probleem toch nog niet volledig
gesteld. Zowel mijn artikel als het redactionele stuk van Van Bladel heeft een
correctief nodig. Want zogauw ik het knelpunt, de ‘grenzen’, in mezelf situeer, moet
ik voor deze naar binnen gehaalde dynamiek vanzelf een maatschappelijke
veruitwendiging gaan zoeken. En niet het een ná het ander, maar de twee gelijktijdig.
Wie zijn eigen grenzen overschrijdt, tornt aan alle bestaande maatschappelijke
grenzen. Als individu, samen met zo vele andere individuen in de maatschappij, heb
ik een vitale behoefte om ‘vorm’ te geven aan datgene wat ik door het censurerend
moment aan nieuwe ‘materie’ heb ontdekt. Hiermee pleit ik niet zomaar voor wat
maatschappelijke tolerantie ten aanzien van experimenten, uitlaatkleppen; niet voor
wat meer speelruimte in de nieuwe maatschappij, maar voor een manier om de
maatschappij te beleven, te vormen, gestalte te geven. Geen ‘aandeel hebben in’,
maar ‘dynamisch mee vormen en omvormen’.
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Als wij spreken van het afschaffen van censuur, is het ons - min of meer bewust,
min of meer uitdrukkelijk - dáár om te doen. In ons achterhoofd zit dan een beeld
van, een verlangen naar een andere maatschappij. Maar af en toe moet dan, geloof
ik, toch wel eens duidelijk de vraag gesteld worden, of ons pleidooi hier en nu
gerealiseerd kan worden en, als dat niet het geval is, welke consequenties wij eraan
verbinden als we toch menen onze betrachtingen vaste vorm te moeten geven. Het
erkennen van de individuele mens, hem de mogelijkheid geven om de maatschappij
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waarin hij leeft (moet leven) zelf mede te bepalen en te vormen, is een daad van
vertrouwen waartoe de autoritaire (of paternalistische) maatschappij niet in staat is.
Zij heeft alleen een ‘relatief’ vertrouwen in de individuele mens. Zij beschouwt hem
slechts voor een klein deel als mondig. Maar als dat kleine deel nu eens juist het
belangrijkste was? Vertrouwen zou de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn.
Een maatschappij die dat vertrouwen weigert, trekt haar eigen bestaan in twijfel. Of
niet? Maar in dat geval, zoals Lenin zei ‘Que faire?’
Eric De Kuyper

Dolle mina - toen ook al!
Er verschijnt maar zelden iets nieuws onder de zon. Dolle Mina acht zich reuze
bij-de-tijd, maar het idee dat de vrouwen de mannengemeenschap eens duchtig de
oren moeten wassen om haar tot rede te brengen, is zo oud als de weg naar Kralingen.
Veel ouder in feite. Het vormde de grondslag van een van Aristophanes' eerste
blijspelen: de Lysistrata. Een blijspel met een diepe ondergrond van ernst, geschreven
in de jaren van de Peloponesische oorlog. Lang voor onze jaartelling.
Aristophanes groef alleen dieper dan de Dolle Mina's schijnen te doen.
Hij liet in dit stuk de vrouwen van Athene de strijd aanbinden tegen de zinloze
oorlog, waarin Grieken tegen Grieken vochten en heel Hellas ten onder dreigde te
gaan. Hij laat in zijn stuk de vrouwen van Athene, bijgestaan door afgevaardigden
van de vrouwen uit de andere steden van Griekenland, beraadslagen over de wijze
waarop zij aan het toenmalige ‘kolonelsregime’ - ook dát is geen nieuws onder de
zon - een eind kunnen maken. Zij besluiten onder leiding van Lysistrata tot en
‘huwelijksstaking’. Zij zullen hun mannen de geneugten van het huwelijksbed
weigeren of tenminste zo onappetijtelijk mogelijk maken net zo lang tot zij tot rede
zijn gekomen en vrede sluiten. Het Griekse theater zag er geen been in om dit
seksthema zo realistisch mogelijk uit te beelden - alwéér geen nieuws. De mannen
die op het toneel verschenen, vertoonden maar al te zichbaar hun verlangen om deze
staking beëindigd te zien. De vrouwen houden echter voet bij stuk - en zij bereiken
hun doel: de vrede.
Misschien kan Dolle Mina van deze oude blijspeldichter nog wat opsteken! Arme
mannen!
H.H.

Gelijke betaling - waarvoor?
Reeds een halve eeuw bestaat in Engeland een wet die de werkgevers verplicht
mannen en vrouwen gelijk loon te geven voor gelijke arbeid. Een kolfje naar de hand
van de Dolle Mina's zou men zo zeggen - maar intussen! Volgens Hugo Young in
de Sunday Times is die hele wet niet meer dan een lachertje. Gelijk loon voor gelijk
werk is een prachtig principe; het gaat echter om de vraag wat voor werk men vrouwen
laat doen. Onder de druk van de wet hebben de werkgevers namelijk in feite niet
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anders gedaan dan de werkomschrijving voor vrouwen veranderen zodanig, dat zij
in een lagere loongroep vielen of terecht kwamen in soorten van werk die een man
nog met geen tang zou aanraken. Die wettelijke gelijkheid van betaling heeft nog
geen gelijkheid van kansen geschapen. En dát is wat de vrouwen nodig hebben.
Een meerderheid van vrouwen zit in Engeland nog steeds in die beroepsgroepen,
die ondergesalarieerd worden: de onderwijzers en de sociale werkers. De discriminatie
van de vrouw begint al op school. Bepaalde beroepsopleidingen voor het bedrijfsleven
worden beschouwd als alleen maar geschikt voor jongens en navenant komen ook
vrijwel alleen jongens in aanmerking voor bedrijfstraining. In 1967 kwamen 43%
van de jongens doch slechts 2% van de meisjes voor een dergelijke training in
aanmerking. Ook voor de hogere opleidingen, voor de opleiding tot ingenieur of
accountant, kwamen meisjes nauwelijks in aanmerking. Onder degenen die in deze
beroepen tewerk zijn gesteld, bevindt zich slechts een fractie van één
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procent vrouwen. Vrouwen zitten in de politiek - dat is waar, maar het zijn er niet
veel. En dat is niet de schuld van de kiezers. De lijst van kandidaten die door de
Conservatieve partij worden erkend, bevat 1000 namen; daarvan behoren er niet
meer dan 40 aan vrouwen toe. De staatscommissies die van 1964 tot 1966 werden
benoemd, telden 186 leden; daarvan waren er 27 vrouwen. Deze discriminatie is niet
alleen op zichzelf verwerpelijk; zij is ook schadelijk voor de economie van Engeland.
Engeland kan zich eenvoudig niet meer veroorloven een belangrijk deel van de
scholing en het talent dat in zijn bevolking schuilt, ongebruikt te laten liggen. En dat
doet het in feite. Zou het bijvoorbeeld alle vrouwelijke artsen die in het huwelijk zijn
getreden en die willen werken, inschakelen, dan zou het zijn artsentekort met
vierhonderd krachten kunnen versterken. In Rusland vormen de vrouwen de
meerderheid onder de ingenieurs en onder de medici; zijn Europese vrouwen zoveel
minder?
In Engeland heeft kortom Victoria nog altijd de overhand over Dolle Mina.
H.H.

Dom Helder Camara
Soms weegt de lijst der dode mannen te zwaar. Hammarskjöld, Joannes XXIII,
Kennedy, King, Mboya, Guevara, Camilo Torres en Pereira Neto, medewerker van
Helder Camara.
Wie wij ook zijn, wat wij ook denken, hoe goed wij het ook menen, de lijst kan
te zwaar gaan wegen. De heuvels kunnen niet eindeloos liefde en bloed tot zich
nemen. Razernij is gauwer ontbrand dan de akker ingezaaid en tot de oogst bewaakt.
Op die momenten is het te hopen, dat de verwondering het wint van de angst.
Brazilië bevindt zich op het kruispunt waar overontwikkelde smakeloosheid botst
op armoede en ontwaarding. Helder Camara spreekt vanuit die vervreemding. Vindt
zijn stem een echo in de grote wereldsteden en in de binnenlanden, waar de mens
bijna verdroogt? ‘Laat niemand proberen me in een bepaalde groep te duwen, me
aan een partij te koppelen, laat niemand trachten me te dwingen bevriend te worden
met zijn vrienden, en laat niemand wensen dat ik zijn vijanden als de mijne
beschouw....
Wat de Goede Herder betreft, hij is een figuur die alle eeuwen overtreft.... Houd
dit beslissende beeld vast: weet U welk schaap Christus op zijn schouders draagt als
Hij de paden van de tegenwoordige tijd betreedt? Het is een kwestie van de ogen
openen: de Goede Herder draagt als de verstotene van vandaag de onderontwikkelde
wereld op zijn schouders’1.
Valt over zijn gelaat de nacht te vroeg omdat niemand wist wie in Camara's laatste
uur de wacht had moeten betrekken?

1

Dom Helder Camara, Revolutie in Vredesnaam, Bruna, Utrecht, 1969. Jan Glissenaar, Helder
Camara, Kosmo-story 9, Sjaloom, Odijk.
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Boekbespreking
Theologie
Berghe, P. Van den - Traditie en schrift. I. Historisch beeld. - De Vroente,
Kasterlee, 1969, 293 pp., BF. 190.
Bilan de la théologie du XXe siècle. Tome I. 1. Le monde du XXe siècle. 2. La
théologie chrétienne: les grands courants. - Casterman, Tournai, 1970, 608 pp.,
BF. 650.
Born, Dr. A. van den, e.a. - Bijbels Woordenboek, afl. 4. - J.J. Romen en Zonen,
Roermond, 1970, 226 pp., f 29,50.
Denaux, J. e.a. - Sleutel op de evangeliën en de handelingen. - Desclée, Brugge,
1969, 171 pp., BF. 115.
Drijvers, Pius - Deur naar het oude testament. - Desclée, Brugge, 1969, 116
pp., BF. 90.
Engelen, Drs. G.C. - De brief van Paulus aan de Romeinen. - Desclée, Brugge,
1969, 167 pp., BF. 90.
Garrone, G.M. - L'eucharistie au secours de la foi. - Desclée, Tournai, 1969,
212 pp.
Hommel, Claus Uwe - Chiffer und Dogma. - E.V.Z. Verag, Zürich, 1969, 264
pp., DM. 26,-.
Poulssen, Dr. N. - ‘Judith’. Boeken van het Oude Testament. - J.J. Romen en
Zonen, Roermond, 1969, 91 pp., f 7,95.
Reicke, B. en Leonard Rost - Bijbels historisch woordenboek III en IV. - Aula
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969.
Simonis, Dr. A.J. - De eerste brief van Petrus. - Desclée, Brugge, 1969, 46 pp.,
BF. 42.
Thuring, s.j., Ernst - Houding en verhouding. - Malmberg, Den Bosch, z.j., 157
pp., f 18,50.

J. Baers, J. Ghoos, J. Bulckens, G. Thevissen
Het Godsprobleem
Patmos, Antwerpen 1969, 132 pp., BF. 115.
In dit boekje bundelt Joris Baers de drie referaten die tijdens de zomer 1968 in het
kader van de post-universitaire Vliebergh-Sencie-leergangen te Leuven werden
gehouden. De drie lesgevers hadden als opdracht een catechetisch bruikbaar antwoord
te geven op de actuele vraag: Hoe kan men heden God ter sprake brengen? J. Choos
geeft een uiterst bondig overzicht van het godsprobleem zoals het in de existentiële
fenomenologie, de secularisatie, de taalfilosofie en de godsdienstpsychologie
behandeld wordt. Van hieruit tracht hij dan de christelijke godsdienstigheid te
verduidelijken. De opdracht bleek te uitgebreid om ze op een diepgaande wijze te
vervullen binnen het bestek van een kort referaat. Bij de lezing van het referaat
vroegen we ons af of een antropologisch georiënteerde theologie niet ernstig moet
nadenken over een theologie van de heilige Geest. Over de scherpe en wellicht
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goedkope distinctie tussen ‘oud’ en ‘nieuw’ wereld- en mensbeeld zou eens zeer
kritisch moeten nagedacht worden. Jozef Bulckens stelt de hedendaagse
bijbelcatechetische beweging in Duitsland voor en onderzoekt haar mogelijkheden
voor het godsdienstonderwijs in het secundair onderwijs. Deze beweging wil de
bijbelteksten ontsluiten en de leerlingen leren ze te lezen zoals ze moeten beluisterd
en gelezen worden. In een derde bijdrage tekent G. Thevissen de hoofdlijnen van de
evolutie van de ontdekking in de bijbel van de God die immer, en vooral in Jezus
van Nazareth, met de menselijke geschiedenis bezig is. Deze bundel bevat vooral
inleidende oriënteringen tot verdere studie in de aangegeven literatuur.
Jos Vercruysse

Streven. Jaargang 23

635

Jürgen Moltmann
Geloof in de toekomst
Ambo, Utrecht, 1969, 188 pp., f 12,50.
Een bundel van voordrachten, op verschillende plaatsen gehouden (de hier gebundelde
voordrachten volgen met name een reis van de auteur door de Verenigde Staten),
heeft als inconveniënten: het vallen in herhalingen en een soms wat erg simplistische
wijze van voorstellen. Voordeel daartegenover is de sterker uitgesproken stellingname
van de auteur. De waarde van deze Nederlandse bewerking is dan ook dat de
gedachten van de befaamde ontwerper van een ‘Theologie der Hoffnung’ scherper
doorkomen, en tegelijk worden toegepast op de huidige situatie van het kerkelijk
leven. Getuige titels als ‘Religie, revolutie, toekomst’, ‘God in de revolutie’,
‘Christenen en marxisten in hun strijd voor de vrijheid in de wereld’. Ook na lezing
van deze studies blijft het fundamentele bezwaar tegen de stellingname van Moltmann
overeind: Gods heil wordt te eenzijdig in de toekomst verlegd: te weinig wordt gezien
dat deze toekomst reeds geopend is in de vervulling van Gods belofte die Jezus
Christus is. Hetgeen niet wegneemt dat ook in dit boek deze ‘Theologie der Hoffnung’
een belangrijke stimulans inhoudt tot vernieuwing van het christen-zijn in de wereld
van vandaag.
S. Trooster

Dr. J.M. de Jong
Voorrang aan de toekomst
Callenbach, Nijkerk, 1969, 240 pp.
Wie Dr. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlands
Hervormde Kerk te Driebergen, eens ontmoet heeft en aan het werk gezien, kan
alleen maar dankbaar zijn dat mensen als Prof. Dr. H. Berkhof, Prof. Dr. H.J. Heering
en Prof. Dr. K. Strijd nu de moeite genomen hebben een keuze te maken uit indertijd
uitgegeven studies van de overledene en deze in boekvorm uit te geven. Dr. de Jong
was een mens die het levensgevoel van deze tijd bijzonder goed aanvoelde, daarop
wist in te spelen; maar dan op een bijzonder bezonken wijze, vanuit een grote
theologische kennis. De hier gebundelde studies zijn alle geschreven naar aanleiding
van actuele gebeurtenissen, waarop steeds zeer diep wordt ingegaan (Schrift en
wetenschap, Theologie van de hoop, het Evangelie en de technocratie, Theologie en
cybernetica (!), Revolutie als denkwijze in marxisme en christendom, enz., enz.).
Aan deze bundel gaat een ‘Biografische schets’ van het leven van de auteur vooraf.
Typerend voor de houding van Dr. de Jong lijkt mij een daarin vermelde opvatting
van de auteur, dat ‘de kracht van de vrijzinnigheid.... niet zozeer (moet gezocht
worden) in haar eigen richting of organisatie als wel in haar gave om oude waarheden
nieuw verstaanbaar te maken’ (p. 9.). Men leze zelf deze studies van deze grote
stimulerende figuur inzake ‘evangelisch geloof voor de 20e eeuw’.
S. Trooster
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Alfred Läpple
De Apokalyps van Johannes Boodschap aan de christenheid
Patmos, Antwerpen, 1969, 224 pp., BF. 245
Voor de meeste christenen is de Apokalyps, het laatste boek van geheel de Schrift,
een boek ‘verzegeld met zeven zegels’ (Apok. 5, 1). En toch heeft ze voor onze in
comfort en welvaart zo zelfverzekerde maatschappij een bijzondere boodschap: de
Heer laat zijn inkrimpende Kerk niet over een triomfbaan, maar op een kruisweg
door de geschiedenis gaan. De auteur onderzoekt in een eerste deel wat men onder
het apokalyptisch genre verstaat teneinde de Apok. tegen deze literaire achtergrond
te situeren. Aan wordingsgeschiedenis, structuur en authenticiteit van het geschrift
wordt de nodige aandacht besteed alvorens in een tweede deel de eigenlijke boodschap
van Apok. te onthullen: 'n heldere commentaar van zowat 150 pp. Tenslotte volgt
nog een deel over de theologie van het boek. Tegenover de optimistische paulinische
theologie van de kosmische Christus staat in ons geschrift een dualistische conceptie:
Christus heeft de wereld wel verlost, maar de wereld wil zich door Christus niet laten
verlossen, zodat de macht van Christus tot machteloosheid is veroordeeld. De ervaring
van Apok. is die van Christus' afwezigheid. Geschiedenis is dan niet noodzakelijk
de ontwikkeling naar een steeds beter wordende mensheid: ze is kruiservaring, en
wel in de ontstellende zin, dat de doodsnood en de godverlatenheid van een Enkeling
overgaat op de gehele geschiedenis, vooral op hen die hun leven op de gedachte van
deze Enkeling hebben ingesteld. Geschiedenis is de ruimte van de door God
geschonken vrijheid en daarmee ook de ruimte van de grote beslissing. Een alleszins
inspirerende commentaar die ertoe zal aanzetten de Apok. van naderbij te leren
kennen.
J.-M. Tison
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Marielene Leist
Nieuwe wegen in de godsdienstige opvoeding
Lannoo, Tielt, Huwelijksadvies en perspectief, 1969, 192 pp., BF. 110.
Het object van de studie in dit boek is de godsdienstige opvoeding van kinderen.
Verwijzingen naar jeugd en volwassenheid ontbreken niet. Het accent ligt op de
eerste levensjaren en op het gezin. Schrijfster weet haar wetenschappelijke vorming
(verklaringen, verwijzingen) te verwerken samen met haar dagdagelijks contact met
kinderen (dialogen, beschrijving kindersituaties). Dit samengaan maakt het boek
boeiend en bevattelijk. Mevr. Leist gelooft in de waarde van het echte gezin als
voedingsbodem voor het geloof. ‘Wij hebben hier de natuurlijke omstandigheden
op het oog die een voorbereiding op het geloof kunnen zijn maar ook een hindernis’
(p. 9). De dialogen verlenen het boek een grote levendigheid. Aan gebedsopvoeding
doet schrijfster aan de hand van voorbeelden het hele boek door. Mogelijke nuancering
van het werk kan slaan op het feit dat het boek in het buitenland geschreven werd,
waar de accenten toch altijd iets anders liggen; en uit de ervaring dat onze tijd zo
snel gaat dat er tussen het schrijven van het boek en de lezing vandaag in het
klimaatsaanvoelen reeds verschuivingen zijn.
W. Fabri

Karl Rahner S.J.
Theological Investigations Volume VI: Concerning Vatican Council II.
Helicon Press, Baltimore/Darton, Longman & Todd, London, 1969, XIV
± 418 pp., 70/-.
Het 6e deel van de uitgave van het verzameld werk van de grote Duitse theoloog.
Uitdrukkelijk in verband met het 2e Vatikaans Concilie staan de studies over de
pelgrimerende kerk en vooral die over het episkopaat in de Kerk. Belangrijk zijn ook
de studies over de christen in de wereld van vandaag (hedendaagse mens en religie,
dialoog in een pluralistische samenleving, marxistische utopie en christelijke
toekomstverwachting, enz.). Verder zijn in dit deel nog opgenomen de studies over
Schrift en theologie, Schrift en Traditie. Zoals bekend: niet voor iedereen
toegankelijke lectuur.
S. Trooster

Henri Rondet
De Vatican I à Vatican II
(Théologie, Pastorale et Spiritualité, Recherches et Synthèses)
Lethielleux, Paris, 1969, 190 pp., FF. 12,40
Waarom dit boekje De Vatican I à Vatican II heet, is ons werkelijk niet duidelijk.
De auteur zoekt zijn themata feitelijk in de hele kerkgeschiedenis. De ondertitel
Ouverture à l'oecuménisme geeft deze inhoud treffender weer. In een dertigtal korte
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en nogal los verbonden hoofdstukjes behandelt Rondet aspecten van de theologie en
de geschiedenis van het oecumenisme, de oosterse kerken, de reformatie en het
protestantisme en de oecumenische beweging zelf. Het laatste deel is gewijd aan de
doctrinale opties van het tweede Vaticaanse concilie. Het zijn een reeks reacties en
gelegenheidsopstellen. Zeer eenvoudig en bevattelijk gehouden, stoot men hier en
daar toch wel op weinig genuanceerde beweringen. Veel nieuws vindt men er niet.
‘Le prohète de Nuremberg’ (p. 69) zal wel ‘le prophète de Wittenberg’ moeten zijn.
J. Vercruysse

Rafael Silva, e.a.
Le clergé et le travail manuel
Desclée, Paris, 1969, 215 pp., BF. 195.
Een groep priesters van Compostella (Spanje) wijdde een studie aan de levenswijze
van de priester en zijn inschakeling in het arbeidsproces op alle niveaus. Het bijbelse
fundament hiervoor wordt gezocht in de leer en het persoonlijk voorbeeld van Sint
Paulus. Daarna wordt gehandeld over de evolutie in de waardering van het handwerk
gelijk die blijkt uit de geschiedenis en de algemene en lokale wetgeving van de Kerk.
Pastorale bekommernissen eisen dringend een herziening van de geest en limiterende
bepalingen van het kerkelijke recht. Ten slotte worden de grote lijnen aangegeven
volgens welke een apostolisch gerichte deelname van de geestelijkheid aan het
hedendaagse arbeidsproces uitgewerkt kan worden. Het betreft hier vooral de concrete
toestand in Spanje, maar bij het voorstellen van oplossingen en het onderzoek van
de daarmee verbonden problemen, wordt steeds verwezen naar de pastorale ervaring
opgedaan in andere landen van Europa. In zijn geheel betekent het boek een goede
bijdrage tot de reflexie over de taak en de plaats van de priester in de huidige
tijdsomstandigheden. De presentatie en vooral het zetwerk zijn slordig.
L. Braeckmans
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Ferdinand Kerstiens
Die Hoffnungsstruktur des Glaubens
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz, 1969, 244 pp., DM. 18,-.
Deze dissertatie van de Nederlandse theoloog Kerstiens, leerling vooral van J.B.
Metz, wil aantonen dat christelijk geloven alleen denkbaar is op basis van de hoop
op Gods toekomst voor ons mensen, ons aangezegd in de opstanding van onze Heer
Jezus Christus. In grote trekken gaat de auteur als volgt te werk: eerst ondervraagt
hij kritisch de katholieke theologie over het christelijk geloven in verder en meer
nabij verleden; hij vindt daar weinig aanzetten tot een ‘hopend geloven’, ook al doet
hij zijn uiterste best enkele perspectieven onder ogen te krijgen. Meer mogelijkheden
bieden enige min of meer systematische pogingen van protestantse theologen (Schütz,
Pannenberg, Moltmann, Sauter) om een ‘Theologie der Hoffnung’ op te bouwen;
maar ook hier blijft K. kritisch: hij laat zich niet meeslepen door de perspectieven
die deze pogingen op het eerste gezicht openen. Dit is het meest interessante gedeelte
van deze accurate studie: men krijgt hier een kritisch inzicht in wat deze moderne
theologen eigenlijk willen (het meest boeiende hoofdstuk in dit deel vind ik weer
zijn ‘Überlegungen zur Exegese des Alten Testaments’). In een laatste deel tracht
K. dan een eigen visie op te bouwen inzake zijn onderwerp. Hier wordt in ieder geval
duidelijk dat het aanvaarden van de wezenlijk eschatologisch gerichte structuur van
het christelijk geloven ons kan verlossen van een aantal kernvragen die momenteel
rond dit geloven gerezen zijn (zo b.v. de wezenlijke voorlopigheid ook van z.g.
dogmatische uitspraken van het leergezag). Als men hier toch geneigd is de auteur
enige kritische vragen voor te leggen, zal hij daarover niet verwonderd zijn: zijn
stelling luidt immers, dat ons op de voltooiing gericht geloven nooit door de
geloofsbezinning kan ingehaald worden. Een rijk gedocumenteerde studie over een
hoogst actueel onderwerp; een goed voorbeeld van 'n theologie-kritische thelogie à
la J.B. Metz.
S. Trooster

Wijsbegeerte
Jonas, Hans - Het Gnosticisme. - Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 421
pp., Aula.

R.F. Beerling
Ideeën en Idolen
Autobiografisch in- en uitgeleid. Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1968,
308 pp.
Dit is een boek voor intellectuele fijnproevers en ik hoop dat deze lofprijzing velen
zal aansporen tot lezen. Het is een serie essays van de bekende Leidse
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wijsgeer-socioloog over godsdienst (God-is-dood-theologie), over Duitsers en Hegel,
over geschiedenisfilosofie, eigenlijk over alles wat actueel is. In Voor- en Nawoord
spreekt B. over zichzelf, waardoor zijn altijd persoonlijke ideeën nog meer kleur
krijgen. Het prettige bij deze wijsgeer is dat hij als echt wijsgeer zich niet in een
hokje laat vastzetten. Hij blijft voortdenken en stimuleert tot zelf denken, dat dan
uiteraard bij de lezer wel kan verschillen van dat van de schrijver. Men zal dan bij
Augustinus' geschiedenisopvatting de tegenstelling niet zien tussen kring en kruis,
maar aan het kruis de verrijzenis toevoegen. Ook zal zo'n lezer wellicht meer
authentieke martelaren in onze tijd willen noemen dan Simone Weil. Hij zal b.v.
denken aan Edith Stein en zovele andere slachtoffers van het naziregiem. De vrije
opstelling van Beerling vraagt om een kritisch antwoord en verhoogt nog de waarde
van dit boek voor ‘fijnproevers’.
J.H. Nota

Johannes Hirschberger
Kleine Philosophiegeschichte
Herder-Bücherei, Freiburg, 1969, 213 pp., DM. 2,90.
De eerste druk van deze korte geschiedenis der filosofie dateert van 1961 en in 1969
verrast de uitgever ons al met de achtste druk. Hiermee heeft deze pocket zijn waarde
wel bewezen. Hirschberger is in staat met weinig woorden veel te zeggen. Het register
is uiteraard een goede hulp voor snelle informatie. Het spreekt vanzelf, dat de kortheid
soms aan de waarheid tekortdoet. Als voorbeeld noem ik hier de behandeling van
Max Scheler waarbij geen rekening wordt gehouden met de verschillende perioden
in zijn leven en leer. De deskundige voor godsdienstfilosofie Hirschberger had hier
toch meer precies moeten zijn. Een korte verwijzing naar andere werken zou daarom
nuttig, misschien zelfs nodig zijn geweest.
J.H. Nota
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Economie
Abert, James Goodear - Economic policy and planning in the Netherlands
1950-1965. - Yale University Press, London, 1969, 282 pp., 90/-.
Behrens, Drs. H.H. - De ontwikkeling in het economisch denken. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 512 pp., f 8,50.
Kerr, Clark - Marshall, Marx and Modern Times. - Cambridge Univ. Press,
London, 1970, 138 pp., 35/-.
K.m.o. en economische programmatie. - De middenstandsgids, Brussel, 1969,
21e jaargang, Nr. 3, 97 pp., BF. 50.
Recktenwald, Horst Claus, Hrsg. - Finanzpolitik. - Kiepenheuer & Witsch,
Köln, 1969, 506 pp., DM. 26,-.
Spieghel Historiael (nov. nummer) - Crisis en krach. - Fibula, Van Dishoeck,
Bussum, 1969.
Verslag van de secretaris over de werkzaamheden van de raad van 1.8.68 tot
31.7.69. - Centrale raad voor het bedrijfsleven, Brussel, 1969, 178 pp..

Prof. Dr. F. Hartog
Verdelingspolitiek
Stenfert Kroese, Leiden, 1969, 160 pp., f 17,50.
De overheid bemoeit zich met de verdeling van inkomens en vermogens. Hartog
kwam op de goede gedachte doeleinden, instrumenten en effecten van die
verdelingspolitiek op populariserende wijze te analyseren. In het bijzonder stond hij
stil bij erfrecht, monopolistische praktijken, speculatie, onderwijs, sociale verzekering,
subsidies, belastingpolitiek en arbeidsmarktpolitiek. Elk van deze onderwerpen werd
voorzien van een opsomming van voor- en nadelen van de op dat onderwerp
betrekking hebbende verdelingspolitiek. De verdienste van het boek is dat stof tot
nadenken wordt aangedragen. De bedoeling is natuurlijk dat dan wordt doorgedacht.
Al doende is de kans groot dat men afstand gaat nemen van de standpunten van de
auteur. Maar juist omdat die standpunten nogal eens afwijken van de doorgaans in
de pers gepubliceerde meningen, is het goed dat dit boek werd geschreven.
J.J. Meltzer

Sociologie
Beerling, Dr. R.F. - De sociologie van Georg Simmel. - J.H. de Bussy,
Amsterdam, 1969, 178 pp., f 16,50.
Cohen, Albert K. - Sociologie van het afwijkend gedrag. - Prisma, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 224 pp..
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Goddijn, Dr. H.P.M. - De sociologie van Emile Durkheim. - J.H. de Bussy,
Amsterdam, 1969, 221 pp., f 16,50.
Heinemann, Klaus - Grundzüge einer Soziologie des Geldes. - Ferdinand Enke
Verlag, Stuttgart, 1969, 160 pp., DM. 25,-.
Munnichs, Dr. J.M.A. en Janmaat, Dr. J.F.J. - Menselijke verhoudingen. Dekker en van de Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1970, 116 pp., f 9,50.

Balans van de futurologie
Katernen 2000, Amersfoort, 46 pp.
In deze bundel vindt men een aantal opstellen van verschillende medewerkers van
de werkgroep 2000. Het belangrijkste is van B. van Steenbergen, getiteld ‘De toekomst
in een maatschappij-kritisch perspectief’. Hierin blijft niets over van de futurologie
zoals we die allemaal kennen in de vorm van een wetenschappelijk aandoende science
fiction. In aansluiting op eerdere publikaties onderscheidt deze schrijver een
futurologie van het establishment van 'n kritische. Als exponent van de eerste noemt
hij wel de Amerikaan H. Kahn, maar niet de Nederlander F.L. Polak. Voor de tweede
richting kan hij niemand anders noemen dan A. Waskow, waarover hij al eerder
schreef. Deze vorm van futurologie pretendeert echter niet ook maar iets over de
toekomst te voorspellen en is dus geen futurologie, terwijl de andere soort niet veel
beter is dan astrologie. De kritische futurologie is, nauwkeurig bekeken, niets anders
dan een constatering van de toekomst-gebondenheid van de mens. Bloch constateerde
die gebondenheid aan een onbekende en onkenbare toekomst al in de twintiger jaren
en Sartre deed het opnieuw, zij het anders, in de tweede helft van de veertiger. Dat
wij bepaald worden door onze eigen toekomst, hoeven we niet meer van deze
werkgroep te horen. Iedere middelbare scholier die Franse les heeft weet dat nu; een
werkelijk wetenschappelijke vraag is die naar de aard van die gebondenheid.
C.J. Boschheurne
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Christopher Booker
The Neophiliacs
A study of the revolution in english life in the fifties and sixties
Collins, London, 1969, 381 pp., 42/-.
Je kunt dit boek lezen op verschillende niveaus, die elkaar echter beïnvloeden en af
en toe ook doorkruisen. Als kroniek van de ‘roaring fifties and sixties’ biedt het een
bijzonder rijk gedocumenteerd overzicht van de revolutie die zich voltrok in de Britse
mentaliteit in de jongste twintig jaar. Dit aspect van de studie is misschien het
boeiendst, omdat Booker zelf als redacteur van het satirische weekblad Private Eye
en medewerker aan het beruchte TV-programma ‘That Was The Week That Was’
deze evolutie van binnenin heeft meegemaakt, heeft mee helpen maken. Verwonderlijk
is dan wel dat zijn beschrijving zo bitter klinkt. En erger: dat hij opzettelijk zijn blik
gericht houdt op de futiliteit van ‘l'esprit du temps’. Natuurlijk, zijn studie handelt
juist over de oppervlakkige aspecten van het hedendaagse bestaan, maar anderzijds
treft het toch dat hij als het ware vervormende lenzen gebruikt, de futiele kanten nog
futieler en trivialer maakt, en daartegenover, de betekenis ervan tot in een soort
apocaplyptisch perspectief verlengt. Bijvoorbeeld: de toch wel erg belangrijke
legalisering van de abortus en de nieuwe wetgeving inzake homoseksualiteit wordt
vlugvlug afgedaan, het is slechts een liberalistische vlaag geweest van het House of
Lords (p. 267). Dit is waarschijnlijk juist, maar er zitten andere facetten aan vast die
juist voor een essay als dit van belang hadden kunnen zijn: de relatie tussen het
nieuwe vrouw-moeder-beeld in de verschillende aspecten van het Britse leven, en
(daarmee gepaard gaande) de nieuwe rolverdeling van de man, resp. vrouw in de
Britse context. De diepere inwerking van bepaalde gebeurtenissen of trends wordt
al te gemakkelijk afgedaan door ze te resumeren onder het mom van een collectieve
escapistische droom (wat ze waarschijnlijk of misschien ook zijn, maar dan dient
het toch op een meer rationele manier geanalyseerd dan hier gebeurt). Dit verwijt
sluit aan bij een tweede aspect van het boek: zijn kritisch karakter. Booker gaat
regelmatig (maar niet erg systematisch) de taal en het tekensysteem na dat gevonden
kan worden in de verschillende communicatiemedia. Maar ook hier blijft het bij een
oppervlakkige en enge interpretatie. Je denkt onvermijdelijk terug aan wat Roland
Barthes destijds heeft gedaan voor bepaalde Franse hebbelijkheden en moderne
gewoonten in zijn reeds uit '57 daterende Mythologies. Deze twee facetten van The
Neophiliacs (de mani akken van het nieuwe) worden op een weinig bevredigende
manier aangevuld met een laatste, filosofisch bedoeld hoofdstukje, waarin de auteur
ineens begint te pleiten voor een herwaardering van een geloof dat in staat moet zijn
deze verwarrende mythen te vervangen door een op de realiteit gerichte éénmakende
bestaansconceptie. Ineens wordt het de lezer ook duidelijk waarom het voorafgaande
zo tegendraads klonk: S. is wat men vroeger een cultuurpessimist noemde! Het in
petto houden van zijn overtuiging schaadt niet enkel die overtuiging zelf, maar ook
alles wat er aan voorafgaat: zijn oordeel wordt nu op een geheel andere manier
geinterpreteerd. Deze negatieve indrukken mogen al wie zich voor de Britse way of
life en de moderne modeverschijnselen in het algemeen interesseert geenszins
afschrikken: The Neophiliacs is een boeiende brok hedendaagse geschiedschrijving.
Of moet men het eerder sociologie noemen?
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E. de Kuyper

Wilhelm Bitter, herausg.
Verbrechen Schuld oder Schicksal
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1969, 265 pp., DM. 18,50.
Bij gelegenheid van het congres van de Stuttgarter Gemeinschaft ‘Arzt und Seelsorge’
in herfst 1968 te Bonn werden 15 voordrachten gehouden welke in dit boek zijn
gebundeld. Onder de buitenlandse gasten bevonden zich Prof. Dr. P.A.H. Baan en
Dr. A.M. Roosenburg. Hun bijdragen resp. ‘Grundsätzliches zur Therapie von
Rückfallverbrechern’ en ‘Psychotherapeutische Erfahrungen an Strafgefangenen’
zijn niet alleen representatief voor wat er in Nederland (Van der Hoeven-kliniek te
Utrecht) wordt ontwikkeld, maar kunnen de vergelijking doorstaan met het beste van
wat er in de vertegenwoordigde ommelanden wordt gepresteerd. In verschillende
andere voordrachten viel op de relatief grote discrepantie tussen wat wenselijk wordt
geacht (gezien de theorievorming) en wat in feite haalbaar is.
Dit symposium is belangwekkend als neerslag van hedendaagse gedachten en
realiseringen betreffende de resocialisering van delinquenten in West-Europa, en
kan allen worden aanbevolen die beroepshalve gelieerd zijn aan het gevangeniswezen.
J.J.C. Marlet
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Pedagogiek
Tansey, P.J. and Derick Unwin. - Simulation and Gaming in Education. Methuen Educational, London, 1969, 152 pp., 15/-, hardb. 30/-.
Vincent, W.A.L. - The Grammar Schools. - John Murray, London, 1969, 297
pp..

Theo Thijssen
Schoolland
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1969, 191 pp..
Van wat wij tegenwoordig onderwijsvernieuwing noemen kon Theo Thijssen nog
niet drómen toen hij in 1925 dit dagboek van een schoolmeester schreef. Toch is zijn
boekje nog volop de moeite van het lezen en van een heruitgave waard. Centraal
immers staat in zijn verhaal de persoonlijke verhouding tussen de meester en zijn
leerlingen. Die eeuwig-menselijke verhouding, die in de Nieuwe School niet minder
van belang is dan in de oude uit de dagen van Theo Thijssen. Een kostelijk boekje
om nog eens te lezen.
Hans Hermans

Gerwin Schefer
Das Gesellschaftsbild des Gymnasiallehrers
Eine Bewusztseinsanalyse des deutschen Studienrates
Suhrkampverlag, Frankfurt am Main, 256 pp. DM. 16,-.
Gerwin Schefer heeft zich veel moeite getroost om de meningen te peilen van de
gymnasiumlearen in Hessen over de onderwijsvernieuwing.
Het resultaat is een nagenoeg onleesbaar boek met een conclusie die niets aan
duidelijkheid te wensen overlaat: deze heren wilniets van onderwijsvernieuwing
weten; zij willen het gymnasium in zijn oude vorm handhaven en kijken met
verachting neer op alle pogingen om sociale wetenschappen en wat dies meer zij op
het lesrooster te plaatsen.
Zij krijgen daarvoor weliswaar in de laatste bladzijden van dit boek de mantel
uitgeveegd door Helga Pross, die Schefers studie van een naschrift heeft voorzien,
en Helga Pross neemt daarbij geen blad voor de mond. Maar intussen blijft het een
droeve zaak.
Hopen maar dat de leraren van de Nederlandse gymnasia beter hun hersens weten
te gebruiken en meer inzicht aan de dag kun nen leggen in de noodzaak om het
onderwijs óók aan het gymnasium te vernieuwen.
Hans Hermans
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Geoffrey Howson
Childern at School
Primary Education in Britain Today
Heinemann, London, 1969, 172 pp., paperback 18/-.
Twaalf onderwijsdeskundigen - headmasters, inspecteurs van het onderwijs,
paedagogische adviseurs en dergelijken - geven in dit boek hun zienswijze op de
revolutionaire vernieuwingen die zich gedurende de laatste tien jaren in het Britse
Lager Onderwijs aan het voltrekken zijn. Elk van hen belicht één aspect van die
vernieuwingen: het onderwijs in de moedertaal, het onderwijs aan kinderen die van
huis uit een andere taal spreken, het onderwijs in een vreemde taal (in Engeland is
de studie van het Frans opeens met geweld doorgebroken in de lagere school), het
onderwijs in de wiskunde en in de natuurwetenschappen, de invoering van de
dramatische expressie in het leerplan, de kunstzinnige vorming, de veranderingen in
het uiterlijk beeld van de klas.
Veel van de gedachten die aan de onderwijsvernieuwing in al deze aspecten ten
grondslag liggen, zijn ook in Nederland bekend. Wat men echter met klimmende
verbazing bij het lezen van dit boek opmerkt is de snelheid waarmee deze
vernieuwingen in het Engelse onderwijs verbreiding vinden. Zij grijpen als een vuur
om zich heen. Als een heilig vuur. Van de voorzichtigheid waarmee deze dingen in
het Nederlands onderwijs worden benaderd, schijnt in Engeland geen sprake te zijn.
Terwijl het Nederlands onderwijs nog weinig meer doet dan de kat uit de boom van
de experimenteerscholen kijken, zijn de Engelsen al druk bezig op grote schaal toe
te passen wat aan nieuwe ideëen naar voren komt.
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Zijn de Engelse onderwijzers dan zoveel spontaner, zoveel gemakkelijker te
begeesteren voor het nieuwe dan de Nederlandse? Of ligt het geheim in de
omstandigheid dat de Engelse onderwijzer een veel grotere mate van vrijheid geniet
dan zijn Nederlandse collega? Volgens de schrijvers van dit boek kent in geen land
ter wereld de onderwijzer zoveel vrijheid als in Engeland. Om jaloers op te worden.
Hans Hermans

J.W. Hudson
The History of Adult Education
Woburn Press, London, 1969, 238 pp., 55/Het idee om niet alleen kinderen maar ook volwassenen de toegang tot het onderwijs
te openen ontsproot in het achttiende-eeuwse Engeland aan overwegingen en
waarnemingen van uiteenlopende aard. Voorop ging de overweging dat
christenmensen in staat moeten zijn het woord Gods te lezen. De eerste
zondagschooltjes waren erop gericht kinderen de kunst van het lezen bij te brengen,
maar al vrij spoedig kwamen hun ouders en zelfs hun grootouders mee. Met
onvoorstelbare ijver wierpen zich soms mensen van over de negentig nog op de studie
van het lezen. Alleen: schrijven was er niet bij. Schrijven gold als een profane
aangelegenheid, waar zondagscholen geen boodschap aan hadden. Van de
zondagscholen maakten zich dus andere vormen van volksonderwijs los, die wèl
schrijven in hun program opnamen en die ook werden opengesteld voor volwassenen.
Naast die algemene scholen ontstonden bovendien vakscholen voor arbeiders. De
oorsprong daarvan lag in Glasgow, waar een nieuwbenoemde hoogleraar in de
natuurwetenschappen in 1799 een aantal apparaten moest laten maken die hij voor
het uitvoeren van experimenten op zijn colleges nodig had. Echte instrumentmakers
waren er niet in Glasgow; hij was dus aangewezen op gewone handwerkslieden, die
hij precies moest uitleggen wat hij wilde hebben en hoe het allemaal moest werken.
Hij stond verstomd van de leergierigheid en het begripsvermogen van deze eenvoudige
mensen en besloot ‘colleges’ te geven ook voor hen. Uit zijn initiatief groeiden
scholen voor ‘mechanics’ in heel Engeland.
Dit alles werd in 1851 beschreven door Dr. Hudson. Zijn boek is van grote waarde
voor de geschiedenis van het volksonderwijs en het is zeer zeker nu, nu de ‘werkende
jeugd’ zich zozeer beklaagt dat zij van onderwijs verstoken blijft, weer actueel
geworden, al ware het slechts ter beschaming over wat toen wél kon en nu, met een
onderwijsbudget dat in de miljarden loopt, niet meer. Deze heruitgave in facsimile
van dit bijna 120 jaar oude boek mag men dan ook ten zeerste toejuichen.
Hans Hermans

W. Kenneth Richmond
The Teaching Revolution
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Methuen, London, 1969, 220 pp., 36/-, Paperback 18/-.
Er is inderdaad een revolutie gaande in het onderwijs. Niet in die zin, dat het onderwijs
bezig is zich om te vormen naar een reeds vast-omlijnd ideaalbeeld. Het zoeken is
juist naar dat ideaalbeeld. Naar het beeld van een nieuwe school, aangepast aan de
veranderingen die zich in de maatschappij hebben voltrokken en zich nog steeds aan
het voltrekken zijn. Dat beeld is nog maar betrekkelijk vaag omlijnd. Overal echter
is men druk doende om de juiste vormgeving te zoeken door midel van experimenten.
Experimenten, die ieder op zichzelf revolutionair genoeg zijn, maar die eensdeels
nog te weinig zijn gecoördineerd, nog te veel van verschillende gezichtspunten
uitgaan om voldoende samenhang te krijgen en anderdeels nog niet of nauwelijks
tot definitieve resultaten zijn gekomen.
W. Kenneth Richmond, verbonden aan het instituut voor de paedagogiek aan de
Universiteit van Glasgow, doet in dit boek een bijzonder verdienstelijke poging om
een algemeen bevattelijke, van psychologisch en paedagogisch vakjargon gespeende
samenvatting te geven van wat er in het onderwijs allemaal gaande is. De nieuwe
inzichten omtrent de opvoedbaarheid van kinderen, het geven van onderwijs in
teamverband, de nieuwe wiskunde, nieuwe benaderingen in de didaktiek van het
onderwijs in de natuurwetenschappen, nieuwe methoden in het onderwijs in de
Engelse moedertaal, het gebruik van massacommunicatie-media in de school - al
deze problemen passeren in zijn boek een voor een de revue en hij behandelt ze met
een helderheid die men node in menige Nederlandse publikatie over deze onderwerpen
mist.
Een voortreffelijk boek voor ieder die in en met het nieuwe onderwijs moet werken.
Hans Hermans
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Politiek
Brandon, Henry - Anatomy of error. - André Deutsch, London, 1970, 178 pp.,
30/-.
Wiskermann, Elizabeth - Fascism in Italy its Development and Influence. - Mac
Millan, London, 1969, 110 pp., 15/-.

Ernst Bloch
Thomas Münzer theoloog van de revolutie
Ambo, Utrecht, 1969, 212 pp., f 12,50.
De vertaling van een van de klassieke werken van de marxistische denker dat al uit
1921 dateert. Het werd dus geschreven toen Lenin nog leefde. De opstandeling
Münzer krijgt zo sterk de trekken van de Sovjetleider. Maar het is niet belangrijk of
Bloch wel een juist inzicht heeft in de Duitse boerenoorlog. Er is volop reden er niets
anders in te zien als een middeleeuwse opstand van wanhopige boeren. Maar juist
tegen deze achtergrond kan men dan Blochs hoofdmotief, dat in al zijn werk
terugkeert, de hoop, leren kennen.
C.J. Boschheurne

Yves Brancion
Die Oder-Neisse Linie
Seewald Verlag, Stuttgart, 1969, 173 pp.
Hoe moet ik het boek noemen dat ik hier onder handen heb? Een pamflet, of een
geidealiseerde studie? S. ontwikkelt harde juridische standpunten, die voor een groot
gedeelte juist zijn, maar door de eisen van de geschiedenis achterhaald. Meer dan
10 miljoen Duitsers werden verdreven uit de gebieden ten oosten van de Oder-Neisse;
¼ van de totale oppervlakte van Duitsland bevindt zich in Poolse handen; de regering
van de DDR is wezenlijk onderscheiden van die van Bonn door het
verkiezingssysteem. De Duitsers hebben een historisch recht op de verloren gebieden.
Er kan wel over onderhandeld worden, maar in geen geval kunnen ze zomaar
automatisch prijsgegeven worden. Welnu, heel deze juridische redenering houdt
geen rekening met wat er in de 25 jaar sinds Potsdam gebeurd is. Praktisch is het
niet meer mogelijk deze gebieden opnieuw aan Duitsland te hechten. De vraag is
trouwens of de Duitsers zelf dat nog wensen. Om sociaal-economische redenen kán
Polen deze gebieden niet meer afstaan. Politiek gezien moeten deze grenzen als
vaststaand beschouwd worden. Zelfst historisch is niet alles overal even duidelijk.
Poznan bv. heette van 1783 tot 1807, van 1815 tot 1919 en van 1939 tot 1945, Posen.
Alles bij elkaar: eenzijdig en dogmatisch.
A. Van Peteghem
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Fritz Schenk
Das rote Wirtschaftswunder - Die zentrale Planwirtschaft als Machtmittel
der SED-Politik
Seewald Verlag, Stuttgart, 1969, 247 pp.
De auteur, Fritz Schenk, was jarenlang betrokken bij de opbouw van het economisch
en politiek apparaat in de DDR. Hij was assistent van de voormalige chef van de
plandienst, plaatsvervangend eerste-minister en lid van het Politbureau van de SED,
Bruno Loeschner. Hij gaat uit van twee stellingen: 1. Het hoofddoel van het
communisme is de schepping van een nieuwe maatschappelijke orde; 2. Daartoe is
een centrale planeconomie van het grootste belang. De bedoeling van dit boek is dan
ook een studie te maken van de manier waarop de economische planning ingeschakeld
of gebruikt wordt in een communistische maatschappelijke orde, vooral in de DDR.
Daarvoor heeft de auteur een historische methode gekozen en onderzoekt hij
achtereenvolgens: 1. De schepping van een anti-fascistische democratische orde: hoe
ontstond in de DDR (SBZ) het geleide economisch apparaat? De rol van de
Sovjet-Russische maatschappijen en de volkseigen bedrijven. Het economisch
machtsapparaat en de praktijk van de planning. 2. Het opbouwen van het socialisme
en de gevolgen van de politieke evolutie op de economie: wat betekende het
Stalinisme in de economie van de DDR? 3. De integratie van het Oostblok: Komekon
en de economische bindingen van de DDR aan de Sovjet-Unie; 4. Het nieuw
economisch systeem dat zich begon te manifesteren vanaf 1963 onder het impuls
van de Russische economist Liberman. Het boek wordt vervolledigd door
verschillende basisdocumenten in verband met de hervormingen op het economisch
vlak, door verschillende statistische tabellen en grafische voorstellingen. Daarbij
komen uiterst belangrijke bibliografische notities. Een zeer degelijk werk.
A. Van Peteghem
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Hans-Theodor Schmidt
Die sowjetischen Gesellschaftsgerichte
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1969, 160 pp., DM. 28,-.
Op het 21e partijcongres van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie werd
een aantal maatschappelijke instellingen in het leven geroepen die tot taak kregen
de inbreuken op de maatschappelijke normen te beteugelen. Van belang was in dit
verband de instelling of de wederoprichting van de zgn. ‘maatschappelijke
rechtbanken’ (obscestvennye sudy). Ook in de andere landen van het Oostblok worden
soortgelijke instellingen in het leven geroepen. In de DDR bijvoorbeeld de
bedrijfsjustitie. Dergelijke instellingen bestonden reeds in het tsaristische Rusland:
gerechtshoven ter behandeling van overtredingen van staatsboeren werden al in 1775
opgericht. De studie welke S. wijdt aan de evolutie van het maatschappelijk
rechtssysteem in Rusland, vanaf de tsaristische tijd tot de nieuwe hervormingen,
bevat drie delen: 1) Een geschiedkundig overzicht van de evolutie van de
maatschappelijke rechtbanken; 2) een studie van de huidige maatschappelijke
rechtbanken; 3) twee documenten over de werking van zulke rechtbanken. Aangevuld
met een uitgebreide bibliografie.
A. Van Peteghem

Harold Rasch
Bonn und Moskau
Von der Notwendigkeit deutschsowjetischer Freundschaft
Seewald Verlag, Stuttgart, 1969, 192 pp..
De buitenlandse politiek gevoerd door Adenauer, Erhard, Kiesinger en Brandt lijkt
nergens op. Ze verstaan de Sovjet-Unie niet. Ze hadden geen oog voor de problemen
van hun tijd. We moeten overgaan tot de erkenning van de DDR, van de
Oder-Neissegrenzen, de nietigheid van de akkoorden van München van 1938. We
moeten West-Berlijn neutraliseren (niet Oost-Berlijn, dat deel uitmaakt van de DDR).
Adenauers politiek liep uit op de muur in Berlijn en de politiek van Brandt bracht
de Russen in Praag. En ga zo maar door. De auteur is vice-president van de Vereniging
voor Duits-Sovjetische Vriendschap. Zijn liefde, zegt hij, gaat naar Frankrijk, zijn
sympathie naar Engeland, zijn kritische bewondering naar Amerika en zijn politieke
belangstelling naar de Sovjet-Unie. Dat is een houding die tot verhelderende inzichten
zou kunnen leiden. Maar zijn boek schiet wetenschappelijk tekort en bevat niet veel
meer dan erg subjectieve meningen. Ulbricht is ‘einer der klügsten und fleiszigsten
Politiker unserer Zeit; voorbeeld: Tsjecho-Slovakije. Uit het feit dat Oostenrijk wel
een neutraliteitsstatuut heeft gekregen, trekt S. de conclusie dat ook Duitsland verenigd
gebleven zou zijn als de Bondrepubliek zich niet aan het Westen had gebonden. De
geschiedenis is een harde leerschool en het zou goed geweest zijn indien S. nog eens
duidelijk de redenen had aangehaald waarom de twee delden van Duitsland ontstaan
zijn, waarom de Bondsrepubliek ontstaan is lang nadat de SBZ volledig gesovjetiseerd
en gemilitariseerd was. Hoe dan ook, we zullen de gevolgen van Brandts nieuwe
politiek moeten afwachten vooraleer verdere conclusies te kunnen trekken.
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Eugen Lemberg en G. Rhode
Das Deutsch-Tschechische Verhältnis seit 1918
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969, 139 pp., DM. 11,80.
De laatste tijd is er heel wat sprake over een nieuwe Oostpolitiek van Brandt, die
mogelijkerwijze zou uitlopen op een toenadering van Bonn tot de oost- en
centraal-Europese landen. Bonn zal natuurlijk heel wat moeten toegeven, volgens
de oost-Europese politici:
- de erkenning van de Oder-Neisse;
- de erkenning van de DDR;
- de erkenning van de nietigheid van de akkoorden van München van 1938 over
de verdeling van Tsjecho-Slovakije in verband met het probleem van de
Sudeten-Duitsers. Met dit laatste probleem staan we midden in het vraagstuk dat
door dit boek behandeld wordt, nl. de evolutie in de verhoudingen tussen Duitsland
en Tsjecho-Slovakije sinds het ontstaan van deze laatste staat in 1918.
Met volgende inhoud:
E. Lemberg: Duitsers en Tsjechen, enkele principes in de verhouding van deze
twee volkeren;
J.K. Hoensch: De verhouding tussen de Sudeten en de Tsjechen in de eerste
republiek; B. Cerny: Het duitse vraagstuk in Tsjecho-Slovakije van 1918 tot 1938
(de auteur is een Tsjech);
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G. Rhode: Het protectoraat Bohemen en Moravië in de Tweede Wereldoorlog;
R. Urban: De evolutie van Tsjecho-Slovakije sinds 1945;
N.N.: Een nieuwe politieke opvatting in Tsjecho-Slovakije en de bezetting van
het land door de troepen van de landen van het Warschaupact.
A. Müller: De betrekkingen tussen Bonn en Tsjecho-Slovakije na het einde van
de Tweede Wereldoorlog (de auteur is een Tsjech). Het boek geeft de referaten die
gehouden werden op een colloquium van de Duitse vereniging van Oost-Europakunde
voor pedagogen in Baden-Württemberg, onder het thema: De verhoudingen tussen
Duitsers en Tsjechen.
Zeer goede inleiding dikwijls voorzien van goede bibliografische nota's. Als
dusdanig kan het boek dienst doen als een begin en als een inleiding op het probleem.
Kan gevolgd worden door verdere studie.
A. Van Peteghem

Konstantin Pritzel
Die Wirtschaftsintegration Mitteldeutschlands
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln, 1969, 263 pp., DM. 28,-.
Waarschijnlijk is een van de oorzaken van Ulbrichts macht het belang dat de DDR
ook economisch heeft voor de Sovjet-Unie. De strakke houding van de Sovjet-Unie
ten overstaan van haar oostblok is ook te verklaren door de noodzaak om deze landen
verder economisch aan zich te binden. De gevolgen van de integratie van
Midden-Duitsland in het Sovjetblok worden in deze studie historisch, juridisch en
economisch onderzocht.
Het historisch onderzoek is heel ruim opgevat: het volgt de totale Duitslandpolitiek
van de Sovjet-Unie onder het Stalinisme, de Chroeststjow- en de Breznjew-perioden.
De DDR wordt aldus gesitueerd in de totale evolutie van het oostblok. De
juridisch-organisatorische studie is gewijd aan de Komekon: een overzicht van de
organisatie ervan, de verwezenlijkingen en de doelstellingen. Het deel over de
economische gevolgen van de integratie van het oostblok bevat o.m. een studie over
de buitenlandse handel, een interessant stuk over de interzonenhandel en een over
de technische samenwerking tussen de oostbloklanden.
Het geheel wordt vervolledigd door een aantal documenten en vele moeilijk
toegankelijke statistieken, een goede bibliografie en een chronologisch overzicht van
de voornaamste gebeurtenissen in verband met deze studie.
A. Van Peteghem

Alfred Bohmann
Menschen und Grenzen Strukturwandel der deutschen Bevölkerung im
polnischen Staats- und Verwaltungsbereich
1969, 448 pp., DM. 72,-.
Menschen und Grenzen
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Bevölkerung und Nationalitäten in Südosteuropa
1969, 397 pp., DM. 64,-.
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln
Het heeft me altijd getroffen, over heel Centraaleuropa bevolkingsgroepen te
ontmoeten met een sterke Duitse inslag. Dit komt niet alleen tot uiting in de taal,
maar ook in levenswijze en -houding. Ik herinner me genoeglijke uren met
Volksduitsers in Roemenië en Hongarije. A. Bohmann heeft nu een reeks van vier
studies opgezet waarin de Duitse bevolking wordt onderzocht achtereenvolgens in
Polen, Zuidoosteuropa, enkele Sovjetgebieden en Tsjechoslovakije. Hier worden de
eerste twee studies voorgesteld.
In het boek over Polen komen aan de beurt: de geschiedenis van Polen en de
evolutie van de bevolking, met de nadruk op de Duitsers; de Tweede Wereldoorlog;
de evolutie van het leven in Polen na de oorlog, de toestand van de minderheden, in
het bijzonder de Duitse groep; de evolutie van de bevolking in de vrijstad Dantzig.
Het tweede boek, over Hongarije, Roemenië, Joegoslavië, Albanië, Bulgarije,
Griekenland en Turkije, volgt een parallel schema. Het is een ware goudmijn voor
allen die zich bezig moeten houden met de politieke geschiedenis van Centraaleuropa,
met de samenstelling van de bevolking in die landen, met de geschiedenis van de
omzwervingen van de Duitsers. Ook nuttig voor reizigers naar de Balkanlanden die
iets meer willen weten over de inbreng van de minderheden in de rijke Balkancultuur.
Beide studies worden aangevuld met een uitgebreide bibliografie en een hele reeks
van belangrijke, vaak moeilijk toegankelijke statistieken. Kaartjes, die de tekst konden
verduidelijken, ontbreken echter.
A. Van Peteghem
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Geschiedenis
Barbour, John - De mens op de maan. Een dossier van Associated Press. Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 219 pp., geïll., BF. 390.
Elias, H.J. - 25 jaar Vlaamse Beweging. 1914-1939. Deel 4: De Vlaamse
Beweging in de krisis van het regime. Mei 1936 - september 1939. - De
Nederlandsche Boekhandel; Antwerpen, 1969, 268 pp., BF. 245.
Forestier, René Le - La franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIIIe et
XIXe siècles. - Nauwelaerts, Louvain, 1970, 1118 pp., geïll., BF. 1.200.
Hölzle, Erwin - Lenin und die russische Revolution. - (Dalp Taschenbuch)
Francke, Bern, 1968, 121 pp., SF. 4,80.
Steinen, Wolfram von den - Geschichte als Lebenselement. - (Dalp Taschenbuch)
Francke, Bern, 1969, 142 pp., SF. 4,80.

H.J. Elias
25 jaar Vlaamse beweging 1914/1939
Tweede deel. Vlaamse wederopbouw in jaren van politieke onmacht, en
stijgende verwarring, november 1919 / december 1928
199 pp.
Derde deel. De verovering van de grote taalwetten en het groeiend radikalisme
in Vlaanderen, december 1928 / mei 1936
212 pp.
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, per deel: ingen. BF. 245, geb.
BF. 300.
In het tweede deel van dit vierdelige werk behandelt Elias een periode van ‘stijgende
verwarring’ en verdeeldheid onder de vlaamsgezinden. We vinden hier o.a. F. van
Cauwelaert met zijn ‘minimumprogramma’ (pp. 22-29); op zijn strekking past de
term ‘Vlaams Belgicisme’ beter dan ‘minimalisme’, hoewel Elias ook daaraan geen
‘pejoratieve of smalende betekenis’ wil geven (pp. 61-62). Tegenover Van Cauwelaert
stonden de Vlaams-nationalisten, die zelf ook weer verdeeld waren. Niet de
‘unionisten’ of ‘federalisten’ hebben de geest van de Vlaamse Beweging in die jaren
bepaald, maar wel de ‘Jong-Vlamingen’, die de beweging ‘in het spoor hebben
gebracht van een dogmatisch nationalisme dat geen werkelijkheid wilde aanvaarden,
omdat de leiders ervan in de grond ideologen of dwepers waren’; pas ca. 1936 zouden
de federalistische elementen opnieuw het roer in handen krijgen (p. 119). We stippen
nog de bladzijden aan over ‘het zwaarste conflict dat de studentenwereld ooit beleefd
had met de akademische overheid’ (p. 167), waarbij Elias opmerkt dat de studenten
niet uit waren op ‘de hoogste posten in de maatschappij en in het politieke leven’,

Streven. Jaargang 23

zoals Van Cauwelaert het wilde; dan moesten ze ‘hun Vlaams nationalisme
verloochenen of ten minste doodzwijgen’ (p. 172).
In het derde deel blijkt, bij een rustig overschouwen van de feiten, dat ‘de agerende
Vlaams-nationalistische minderheid het politieke gebeuren in Vlaanderen heeft
bepaald’ (p. 51). Tot 1928 was alleen ‘lapwerk’ door het parlement gekomen, dat
door een volgende legislatuur overgedaan diende te worden (cfr. deel II, p. 37). Onder
de druk van de nationalisten komen de ‘grote taalwetten’ tot stand: de
vernederlandsing van de universiteit van Gent, van het lager en middelbaar onderwijs
en van de administratie (deel III, p. 117).
De gedetailleerde bespreking belicht vele zaken duidelijker in hun samenhang.
Elias toont bijv. aan dat de verkiezingsnederlaag in 1932 niet zo zwaar was in cijfers
als de psychologische weerslag ervan (pp. 116-119) en dat de bisschoppen
herhaaldelijk hun kerkelijke macht misbruikten voor politieke doeleinden: aan Ward
Hermans werden bijv. de sacramenten ontzegd (p. 62) en de kardinaal verbood Rex,
omdat de ‘katholieke partij de partij van de Kerk in België’ was! (p. 146).
Hoewel de tijden veranderd zijn, begrijpen we vele recente gebeurtenissen en
toestanden toch beter door het verleden.
F. Claes

Jacques Benoist-Méchin, e.a.
Alexander de Grote
Heideland, Hasselt, (Genie en wereld), 1969, 288 pp., geïll., BF. 375.
Een zeer fraai en weelderig geïllustreerde biografie. E. Zernike geeft een voortreffelij-
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ke vertaling van de in 1962 bij Hachette verschenen bundel opstellen over de grote
Makedonische veroveraar. De bijdragen zijn van de hand van befaamde auteurs: G.
Walter, R. Flacelière, J. Madaule, J. Lartéguy, J. Benoist-Méchin, A. Champdor, J.
de Bourbon Busset, Generaal M. Carpentier, J. Romains. Zij leveren geen nieuwe
historische bronnenstudies maar wel een boeiende schets van de algemeen bekende
gegevens. Schaduwvlekken en lichtstralen van Alexanders eerzuchtige opgang naar
de wereldmacht zijn scherp getekend. Met jeugdige overmoed wou deze geniale
strateeg ook de oosterse wereld in zijn hellenistische oikoumene integreren. Een al
te naïeve bewondering voor deze prestatie wordt tot de verantwoorde proporties
herleid, niet in het minst door de psychologische benadering van J. Romains in een
gestoffeerde vergelijking met Caesar en Napoleon.
R. Daes

I. Vallery-Radot
Le Prophète de l'Occident, Bernard de Fontaines, Abbè de Clairvaux
Desclée & Cie, Paris/Tournai, 1969, 395 pp.
Dit is het tweede deel van een omvangrijke en gedetailleerde levensbeschrijving van
Bernardus van Fontaines, abt van Clairvaux. De auteur is er zich van bewust dat
wellicht alles over Bernardus reeds gezegd en geschreven is, maar hij wil een meer
chronologische orde in zijn boek brengen dan b.v. in het monumentale werk van C.
Vacandard, waar de verschillende hoofdstukken bepaalde themata behandelen. Maar
in dit boek ontbreken registers, zodat sommige figuren, gebeurtenissen of werken
moeilijk terug te vinden zijn. Het tweede deel van Bernardus' leven is gekenmerkt
door een geweldige activiteit naar buiten: de erkenning van de paus en de veroordeling
van de tegenpaus in de verschillende staten, graafschappen, bisdommen en abdijen;
de tweede kruistocht; de twist met Abelardus; tenslotte de zorg voor de vele kerken,
nl. de tientallen stichtingen van Citeaux in West-Europa. Het boek geeft veel
nauwkeurige informatie en is vlot geschreven.
B. Van Dorpe

Herbert Butterfield
Man on his past
The study of the history of historical scholarship
Cambridge, University Press, London, 1969, 238 pp., 12/-.
De inhoud van dit boek bestaat voornamelijk uit de gastcolleges die Butterfield in
1954 in Belfast gaf. Hij geeft een overzicht van de geschiedenis van de
geschiedschrijving, van de reflectie der historici op wat zij eigenlijk deden. Hij wijst
erop dat we alvorens naar Ranke te gaan, eerst moeten kijken naar de achtergrond
van zijn werken, naar diegenen op wie hij heeft voortgebouwd. Hij voert ons daartoe
naar het Göttingen van de achttiende eeuw, waar een aantal professoren hun eigen
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vak kritisch gingen bekijken. Naast Ranke die zoveel baanbrekend werk in het
wetenschappelijk onderzoek verricht, komt ook Lord Acton voor het voetlicht. Acton
immers heeft zich ook intens met de reflectie op het geschiedenisvak bezig gehouden.
Schr. heeft de talloze fiches met aantekeningen van Acton ruim geraadpleegd en
ruim geciteerd. Een interessante ontwikkeling in de voortgang der geschiedwetenschap
laat schr. zien; in de tweede helft van de negentiende eeuw gaan vele staatsarchieven
open (bij de hoofdsteden die in dit verband door schr. genoemd worden fungeert dan
ook als zodanig Den Haag); de politieke geschiedenis krijgt weer eens de kans om
haar primaat te bevestigen, omdat de toename der gegevens natuurlijk vooral politiek
zijn; maar toename van informatie kan de geschiedschrijver versterken in valse
voorstellingen die hij al koesterde, of hem nog verder van wat dan in de geschiedenis
waarheid heet, afgebracht worden. Aan de hand van twee uitgewerkte voorbeelden
laat Butterfield zien dat zowel de opvattingen over een eventuele planning van de
Bartholomeusnacht en die van de Zevenjarige Oorlog, door een eenzijdige toevloed
van materiaal beslist fout bleven.
De grote eruditie van Butterfield blijkt aan alle kanten; zijn boek is een belangrijke
bijdrage voor de geschiedwetenschap, omdat reflectie op eigen doen en laten nu
eenmaal onontbeerlijk is in echt wetenschappelijk bedrijf.
Marcel Chappin
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Robert J. O'Neill
General Giap
Politician and Strategist
Cassell Australia Melbourne, 1969, 219 pp., 50/-.
Generaal Vo Nguyen Giap behoort zonder twijfel tot de mensen die niet alleen
geschiedenis hebben gemaakt maar nog steeds daarmee bezig zijn. Hij staat namelijk
aan het hoofd van het Noordvietnamese guerillaleger.
Van huis uit was deze man geen militair. Zijn vader behoorde tot de intelligentsia
van Annam; hijzelf studeerde acht jaar lang rechtswetenschap aan de Universiteit
van Hanoi, behaalde daarin ook zijn licenciaat en werd daarna leraar in de
geschiedenis, eveneens in Hanoi. Wat hij echter van huis uit wél meekreeg was een
gloeiende haat tegen het Franse régime in zijn land. Een haat, later versterkt door de
Fransen die in de tijd toen hij zich bij de verzetsbeweging had aangesloten, zijn
vrouw en zijn zuster ombrachten.
Dat hij, hoewel meer een intellectueel, een journalist, een politicus, toch in een
militaire loopbaan raakte, lag in zoverre voor de hand dat in de prille jaren van een
opstandige beweging die héle beweging een militair karakter draagt. Ieder kaderlid
moet mee zijn schouders zetten onder het actief verzet. Giap onttrok zich daar niet
aan. Maar al doende en al commanderende en organiserende legde hij een
onmiskenbaar strategisch talent aan de dag. De leider van de communistische vleugel
in het verzet, Ho Chi Minh, wist dit talent te onderkennen en vertrouwde hem al
spoedig de hele militaire leiding van het verzet tegen de Fransen toe. De manier
waarop hij de campagne tegen de Fransen heeft geleid, vormt een boeiend en
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belangrijk stuk krijgsgeschiedenis van deze tijd. Zij verschafte hem - zeker in zijn
eigen land - de reputatie van een militair genie.
De Australische journalist O'Neill gaat vooral op die periode van zijn leven - zijn
veldslagen tegen de Fransen - diep in. Over zijn aandeel in de strijd tegen de
gecombineerde legers van Zuid Vietnam en van Amerika schrijft hij maar weinig en
kán hij ook niet veel zinnigs zeggen omdat daar, nu deze strijd nog steeds in volle
gang is, begrijpelijkerwijs een grote mate van geheimzinnigheid over wordt betracht
door Noord-Vietnam zelf.
Giap draagt ook politieke medeverantwoordelijkheid en dat hij de politiek als een
even keihard bedrijf beschouwt als de oorlogvoering, blijkt wel uit enkele episoden
die O'Neill ophaalt uit de tijd van het verzet tegen de Fransen. Belangrijk echter is
wat hij meent te mogen stellen over Giaps plaats tussen de andere leiders van Noord
Vietnam. Volgens O'Neill behoort Giap tot degenen die onder geen beding een
overwinning wensen die Noord Vietnam afhankelijk zou maken van China. Dat ligt
in zijn verleden. Hij is een van de weinige revolutionaire leiders die helemaal in
Vietnam zelf revolutionair zijn geworden. Hij is daartoe niet zoals anderen gevormd
in Rusland of in China. Hij is meer nationalist dan communist. Daarom mag men,
nog steeds volgens O'Neill, van hem meer bedachtzaamheid in de afwikkeling van
de thans in gang zijde oorlog verwachten dan van ettelijke zijner invloedrijke collegae
in de Regering van Noord Vietnam. Hij hoorde niet tot de opperste drie, die na de
dood van Ho Chi Minh voor de opvolging van de President in aanmerking kwamen.
Hij stond hoogstens als vierde op de lijst. Het valt echter te betwijfelen of deze
rangorde een juist beeld geeft van zijn invloed en zijn macht. De Fransen noemden
hem ‘met een ijskap bedekte vulkaan’. Het zouden wel eens niet alleen de Fransen
kunnen zijn die dit ontdekten.
Hans Hermans
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Wulms, Guido - Jean Anouilh. - (Ontmoetingen) Desclée De Brouwer, Brugge,
1969, 68 pp., BF. 35.

Emma Vorlat
Mens en maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968)
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 236 pp., BF. 235.
De analyse van de Amerikaanse romanliteratuur van de laatste 25 jaren werd door
de schrijfster aangevat vanuit deze vraagstelling: ‘Hoe definieert de naoorlogse
Amerikaanse romanschrijver zijn personage in relatie tot de collectieve groep der
anderen, tot de maatschappij?’ (p. 9).
Het boek is ingedeeld in 5 hoofdstukken, op grond van heterogene principes en
uitgaande van ‘de ervaring dat in de huidige Amerikaanse samenleving een aantal
zeer heterogene culturen en tradities samenvloeien’ (p. 208).
Achtereenvolgens worden behandeld: De immigrant in de roman (B. Malamud,
P. Roth, S. Bellow en V. Nabokov); De negerroman (J. Baldwin en R. Ellison); De
literaire school van het Zuiden (T. Capote, C. McCullers, F. O'Connor, W. Styron,
E. Welty); De roman van de gedisaffilieerden (N. Mailer, J. Kerouac, J. Hawkes, W.
Burroughs); Een centrale groep auteurs (J. Updike, J. Purdy, J.D. Salinger, M.
McCarthy).
Waarom geen andere auteurs behandeld werden verantwoordt S. vaag in termen
van ‘Swados en Gold bespreek ik niet; het zijn minder goede auteurs’ (p. 12). Nergens
geeft S. echter haar criterium voor wat goede en minder goede literatuur is. Het
vormelijk aspect van de moderne Amerikaanse romanliteratuur is bedoeld terzijde
gelaten. Het is derhalve een prettig leesboek geworden van ‘abstracts’ van een
vijftigtal romans en zo een geschikte inleiding voor wie aan de lectuur van de
Amerikaanse literatuur zelf nog niet toe is.
In de conclusie (p. 207-214) wordt het antwoord geformuleerd op de in het begin
geciteerde vraag, waaruit het boek gegroeid is. De romanciers zien de Amerikaanse
samenleving als een smeltkroes van heterogene tradities en culturen die leiden tot
het ontstaan van een aantal sub-culturen. Vanuit hun eigen specifieke situatie oefenen
de schrijvers scherpe kritiek uit op het door de Westerse ideologieën geschapen mensen wereldbeeld, alsook op de technologische evolutie en haar implicaties, het
Amerikaanse staatsbestel en de internationale politiek.
Bio-bibliografische gegevens van de behan-
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delde auteurs en een niet volledige maar volgens S. wel representatieve bibliografie
over de Amerikaanse literatuur in het algemeen en de behandelde auteurs sluiten dit
helder gestructureerd werk af.
J. Gerits

John Updike
Paren
Meulenhoff, Amsterdam, 1969 466 pp., f 18,50.
In de literaire reeks van Meulenhoff worden de populairste literaire werken van het
ogenblik vertaald. Updike's Couples is er een van. Toch verdient dit boek die
belangstelling niet, tenzij als specimen van een decadente maatschappij. Het woord
paren in de titel is voor de inhoud terecht zeer dubbelzinnig.
R.S.

Daniël Robberechts
De grote schaamlippen
Nijgh & Van Ditmar, 's Gravenhage, 1969, 218 pp., f 17,50.
‘Mij beschrijven, uitschrijven, openbaren, verraden, ik wilde niets anders doen, en
zie het is gedaan’, lezen we op de omslag van dit boek dat door de schrijver genoemd
wordt: een dynamische zelfbeschrijving (ondertitel), een boek van een levende mens
(p. 22), het laatste middel om mijn eenzaamheid waarde te geven en enigszins geldig
te doorbreken (p. 111), een hopeloos compromitterend schrijven (p. 137). De grote
schaamlippen is een dagboek, bijgehouden van 10 december 1965 tot 21 september
1966, ‘over negen maanden leven, een drachttijd lang’. De lineaire chronologie wordt
hier en daar onderbroken door het inlassen van een stuk uit een vroeger dagboek (pp.
58-72: het geval met Kene) of door aanvullende reacties op het vroeger geschrevene.
Hierdoor krijgt dit autobiografisch geschrift de incoherentie, wisselvalligheid en
dynamiek, kenmerkend voor Robberechts' opvatting van het schrijven als verkenning
van het eigen ik en doorheen het ik van de structuren van de werkelijkheid. Wil men
de inhoud van de dagboeknotities grofweg inventariseren, dan kan men een vijftal
thema's onderkennen: bezinning op het wezen van de literatuur, van de kunst in het
algemeen en het schrijverschap; de problematiek van de seksualiteit en haar
verschillende stadia, belevingsvormen en afwijkingen; de dualiteit van het kwaad en
de liefde in het leven; beschrijving en observatie van de gewone dingen en
handelingen van elke dag; reflectie op de menselijke (wan)verhoudingen.
De grote schaamlippen wil een document humain zijn, eerlijk en onverbloemd.
Al lezend ervaart men, hoe moeilijk het is voor een auteur die al schrijvend zichzelf
wil worden. En ik vraag me af of Daniël Robberechts de taal als medium tot
menswording niet overschat, uiteindelijk wordt een mens maar volwassen door het
leven met een ander mens en andere mensen.
J. Gerits
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Wolfgang Rothe, Herausgeber
Expressionismus als Literatur Gesammelte Studien
Francke, Bern, 1969, 797 pp., SF. 58,-.
De meeste auteurs die door de literatuurgeschiedenis tot het expressionisme worden
gerekend, zijn thans overleden. Afstand is gekomen, de emotionele verbondenheid
is goeddeels weg. De tijd was rijp voor een evaluatie door de huidige generatie.
Samensteller W. Rothe heeft dan ook een schaar jonge doctores (de meesten zijn op
hun respectieve auteur gepromoveerd) bereid gevonden het hele complexe fenomeen
onder de loupe te nemen. Uiteraard is het ook thans nog niet mogelijk (bij gebrek
aan voldoende voorstudie en documenten, diepteonderzoek en vertakkingsanalyse)
het hele complexe fenomeen te demystificeren, maar dit boek levert niettemin een
merkwaardige bijdrage tot een waardebepaling die niet op clichés en tijdsnormen is
gebaseerd maar op fundamentele impulsen en concrete realisatie. Resoluut wordt
geopteerd voor de waarheid van W. Paulsens indeling in activisme en expressionisme.
Activisme, de politiek-geëngageerde tak rond de tijdschriften Aktion en Der Sturm,
wordt uitgeschakeld. Expressionisme is geen collectief esthetisch programma, maar
een gelijkgerichte kritische wereldbeleving, een botsing, zelfs een afrekening met
de Europese burgerlijkheid. Het gaat dus niet om stijl en vorm, het gaat om inhoud,
een verhouding tot mens en wereld.
Daarom wordt de strikte periodisering minder relevant; de kenmerken duiken op
en
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leven verder tussen 1910 en 1930. Zo is dit boek meer een symposium geworden
waarin nieuwe inzichten worden gepresenteerd, bekende afgewezen, vertrouwde
bevestigd. Dat gebeurt in drie tijden. Een eerste deel zoekt verbindende gegevens en
behandelt probleemhistorische thema's (E. und Gesellschaft; E. und Theologie; E.
und Technik; E. und Theater). Een tweede deel gaat in op genretypologische analyses,
andermaal trachtend te komen tot verbindende, gemeenschappelijke eigenschappen
in de lyriek, het drama en het proza, met stijlverkenningen naar de relaties tussen
impressionisme en E., en Jugendstil en E. Het derde deel legt de individuele klemtoon,
geleed naar het genre: de lyrici, de dramatici en de prozaïsten, met een uitlopertje
naar het dadaïsme en zijn Duitse agenten. Bij ieder auteur sluit een biobibliografische
noot aan. In het onderzoek van het expressionisme werd met deze bundel studies een
datum geplaatst die voor alle verdere research maatgevend zal blijven.
C. Tindemans

Günter Grass
örtlich betäubt
Roman
Luchterhand, Neuwied-Berlin, 1969, 358 pp., DM. 19,50.
plaatselijk verdoofd
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 237 pp., f 14,50.
Oorspronkelijk had ik over Grass' nieuwste roman voor dit tijdschrift een heel artikel
en niet slechts een korte bespreking willen schrijven. Het thema van de roman leek
actueel genoeg: de inkapseling, de manipulering van revolutionairgezinde jongeren
door de welvaartsmaatschappij en de onmachtige steun, aan hun onzeker zoeken
verleend door een leraar die eens zelf gefrustreerd werd in zijn jeugddromen van
wereldvernieuwing. Dit alles wordt gedemonstreerd aan het tenslotte niet
doorgevoerde plan om een hond te verbranden op de Berlijnse Ku-Damm, voor de
ogen van op een terrasje zittende dames, opdat die ‘taartjes vretende pelsdieren’
eindelijk zouden beseffen wat de verschrikkelijke uitwerking van de napalm in
Vietnam is. Interessant leek deze roman ook daardoor, dat Grass bijna gelijktijdig
het toneelstuk Davor liet verschijnen, waarin dezelfde personen in dezelfde situatie
als in de roman optreden. Het komt niet vaak voor, dat een auteur dezelfde stof bijna
op hetzelfde ogenblik in epische en dramatische vorm laat verschijnen. Misschien
zal örtlich betäubt daarom toch de literatuurgeschiedenis ingaan, en wel als
schoolvoorbeeld voor de vraag, of de vorm essentiële verschillen voor de behandeling
van een onderwerp meebrengt. Voor wie aan een zekere noodzakelijke samenhang
tussen vorm en inhoud gelooft, is Grass' weifelen tussen drama en roman significatief
voor de onzekere, tegelijk dramatisch geëngageerde en episch gedistantieerde houding
die hij momenteel tegenover zijn vertelstof inneemt. Deze onzekerheid van een rebels
auteur, die zijns ondanks aan de orde is gaan geloven, moet de verklaring zijn voor
de zwakke kanten van een roman die zeker lezenswaard is, maar na de grandioze
passages van Katz und Maus, Die Blechtrommel en Hundejahre een teleurstelling
vormt. Het lijkt wel, of Grass door zijn eigen roman-tandarts behandeld is, die tussen
glanzend verchroomde, zachtzoemende, pijnloos werkende instrumenten de gebitten
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én de gedachtenwereld van de jonge Scherbaum en diens leraar Starusch corrigeert,
d.w.z. aan het ‘normale’ aanpast. Grass heeft bij de behandeling zijn tanden verloren.
Zijn roman bijt niet meer. Zijn gestalten zijn te vlak en onbetekenend om
heldenmoedige dragers van dramatisch wereldgebeuren te zijn; zij zijn met te
gekunstelde artisticiteit en met te weinig liefde getekend om als deerniswekkende
slachtoffers van sociaal onrecht te kunnen gelden.
Th. van Oorschot

F.L. Zwaan
Voet-maet, Rijm en Reden
Bloemlezing uit Huygens' gedichten
Tjeenk Willink, Zwolle, 19692, 146 pp., f 8,-.
Het is onnodig veel woorden te gebruiken voor bovenstaande uitgave. De tweede
druk van deze Zwolse uitgave bewijst dat de heer Zwaan een goede keuze heeft
gedaan en een goede inleiding op zijn keuze uit Huygens' dichtwerk en dat de uitgave
gewaardeerd en ‘gebruikt’ wordt.
Zoals pleegt te geschieden bij een nieuwe druk zijn ook hier aanvullingen en
correcties aangebracht die de lezer niet dan ten goede komen.
Een aanbevolen uitgave.
Joh. Heesterbeek
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Theater
Anatomy of an illusion. - Scheltema en Holkema, Amsterdam, 1969, 92 pp.,
geïll., f 21,80.
Arpe, Verner - Das schwedische Theater. Von den Gauklern bis zum Happening.
- Svenska Bokförlaget, Stockholm, 1969, 426 pp., geïll.
Bredero, G.A. - De Spaanse Brabander. - Moussault, Amsterdam, 1969, 166
pp., f 12,50.
Claus, Hugo - De Spaanse hoer. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1970, 146 pp.,
f 6,50.
Gum, Coburn - The aristophanic comedies of Ben Johnson. - Mouton, Den
Haag, 1969, 207 pp., f 30,-.
Kohout, Pavel - Drei Theaterstücke. - Bucher, Luzern, 1969, 308 pp., DM.
16,80. Nichols, Toger A. - The dramas of Christian Dietrich Grabbe. - Mouton,
Den Haag, 1969, 268 pp., f 39,-.

Vito Pandolfi
Histoire du Théâtre.
4. Vaudeville. Théâtre social. Régionalisme et universalisme
(Marabout université), Gérard, Verviers, 1969, 367 pp., BF.80.
Het 4e deel van deze uitstekende geschiedenis van de toneelletterkunde moet iets
meer toegeven aan de opsomming van namen, maar andermaal toont S. zich in de
flitskarakterisering en het knopen van internationale contacten een vernuftig en raak
analist. De vaudeville-afdeling tracht de nawerking van het volkstheater naar
commercieel maar elementair amusement uit te tekenen, over Scribe, Labiche,
Courteline, Feydeau, de Duitse Witzigkeit, de Russische satire met Gribojedow en
Gogolj maar ook Majakowskij, de Roemeen Garagiale tot het Boulevardtheater mét
Salacrou en Anouilh, de Britse komedie van Wilde tot Ustinov. Het sociaal-politieke
theater start bij Dumas, schakelt Hebbel- mee in, maakt veel werk van Ibsen en nog
altijd van Strindberg, keert terug naar Becque en vindt Hauptmann maar ook
Schnitzler en zelfs Ostrowski en dus Tolstoj en Tsjechov en Gorki tot E. Sjvarts toe.
Het Chinese toneel dient op mysterieuze wijze als overgang tot Shaw en de kitchen
sink dramatiek met veel ruimte voor O'Casey. Aparte aandacht krijgt het
revolutietheater waarin het existentialistische theater en Genêt een vreemd lichaam
blijven. Het derde fragment is een (te?) uitvoerige behandeling van het Italiaanse
drama na de commedia dell'arte, met zijn weifelen tussen wereldproblemen en
landelijkheid; niettemin zegt S. over Pirandello en zijn opvolgers (Rosso di San
Secondo, Bontempelli, Betti) uiterst keurige dingen.
C. Tindemans

Simon Trussler
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The Plays of John Osborne
An Assessment
Victor Gollancz, London, 1969, 252 pp., 21/-.
Een regelrechte monografie is deze analyse van de Britse toneelauteur J. Osborne
niet geworden, maar als dissectie van tendensen en resultaten is het inderdaad een
verdienstelijke poging om aan de evaluatie van het afzonderlijke werk te ontsnappen
en te komen tot een globaal oordeel. S., bekend theatercriticus, weet welke aspecten
historisch omheen Osborne beklemtoond plegen te worden (het angry young
man-imago, het anti-Establishment-complex e.d.) en die wil hij nu achter zich laten.
Daarom legt hij alle nadruk op het psychologische element i.p.v. het tijdskritische
en sociale. Zelf beseft hij tegelijk dat daardoor onmiskenbaar een aantal gegevens
in de verdrukking komen, maar zijn risico lijkt hem geringer te blijven dan het gevaar
van een eenzijdige overaccentuering. Het resultaat is dat S. zijn waardering beperken
moet tot The Entertainer, Inadmissible Evidence en The Hotel in Amsterdam,
overigens een faire selectie, die theaterhistorisch echter een aantal punten
verwaarloost. Een nadeel is tevens dat de wetenschappelijke analyse niet zo
imponerend groot is en een psychologische uitrafeling neerkomt op parafrasering
die in een plotsamenhang geïntegreerd blijft. Te duidelijk is de herkomst van iedere
stukanalyse een uitbreiding van een krante- of tijdschriftartikel zonder dat meer vitale
consideraties zich bij een op zichzelf fatsoenlijke kern hebben gevoegd. Ondertussen
blijft de verdienste bestaan dat Osborne hier voor het eerst benaderd wordt vanuit
een hoek die totnogtoe met opzet werd onderschat; het is vanuit deze richting tevens
dat S. kan besluiten tot een constructieve bijdrage van Osborne tot de ontwikkeling
van het moderne theater en tot te verwachten continuïteit zowel compositorisch als
thematisch.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Michelangelo. - (Genie en Wereld) Heideland, Hasselt, 1969, 285 pp., geïll.,
BF. 375.

H.G. Evers
Impressionisme, expressionisme, abstracte kunst
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1969, 208 pp., 55 klpl., 20 pl., 21 tek., BF.
595.
De serie ‘Kunst in Europa’ heeft zich laten kennen niet enkel als een gedegen, maar
in vele gevallen ook oorspronkelijke geschiedenis van de Europese kunst. In het deel
dat H.G. Evers besteedde aan de kunst van het midden van de negentiende tot het
midden van de twintigste eeuw heeft de oorspronkelijkheid het van de gedegenheid
gewonnen. De thesis die van bij het begin wordt afgekondigd, luidt: onder de schijn
van nieuwe vormen is het functionalisme (twintigste eeuw) in feite een historisme
(negentiende eeuw). Van historisme tot functionalisme - de eigenlijke titel van dit
boek - is er niets echt nieuws, is er geen reële ontwikkeling. We leven in dezelfde
tijd als de negentiende eeuw. De huldiging van Richard Wagner voor zijn
Meistersinger in Neurenberg op 21 juni 1868 en die van Marc Chagall voor zijn
plafondschildering in de Parijse Opera op 23 september 1964 leken zozeer op elkaar
alsof ze in dezelfde tijd laatsvonden. Het boek is geen systematische verantwoording
van de stelling. Ze duikt alleen maar iets geregelder op dan andere visies, die evenmin
systematisch worden uitgewerkt. Zo wordt bijvoorbeeld in de kunstgeschiedenis van
de negentiende eeuw het lijnennet van de spoorwegen opgenomen als een bouwwerk,
het belangrijkste bouwwerk, dat ‘het gevoel van de mensen voor hun wereld, hun
gezichtsveld, hun snelheid’ veranderde; ook wegenaanleg, schepen, stedebouw
worden in de kunstgeschiedenis opgenomen. Het eerste hoofdstuk over de architectuur
- waarom nog deze traditionele indeling - is sprankelend van ideeën. De volgende
hoofdstukken over beeldhouw- en schilderkunst doen iets conventioneler aan. De
oorspronkelijkheid van deze auteur past niet helemaal in het kader van het boek dat
zoals de overige delen van de serie met opgekleefde kleurplaten is geïllustreerd.
G. Bekaert

Architekturwettbewerbe
56 Turnen - Sport - Erholung
132 pp., 285 afb., DM. 19,80.
57 Wohnbau und Stadtplanung
172 pp., 365 afb., DM. 19,80.
78 Krankenhäuser der Zukunft
152 pp., 220 afb., DM. 19,80.
59 Gemeinschaftseinrichtungen
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182 pp., 264 afb., DM. 19,80.
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 1968/1969.
De laatste nummers van Architekturwettbewerbe behandelen vrij uiteenlopende
onderwerpen als sport en recreatie, woningbouw, ziekenhuis, gemeenschapscentra,
maar in de manier van behandelen wordt het duidelijk hoezeer alle onderwerpen op
elkaar betrokken zijn, of juister, hoezeer ze alle in gelijke mate op de mens betrokken
zijn. En die mens, die bewoner, is niet alleen voor de architect die wil gaan bouwen
het grote raadsel. In het nummer over turnen, sport en ontspanning is het eerste
probleem dat in de belangrijke inleidingen gesteld wordt, niet meer hoe een turnzaal
er moet uitzien, maar hoe een turnzaal kan opgenomen worden in het geheel van het
leven van het individu en de groep. De nieuwe manier van benaderen brengt overigens
met zich dat in deze uitgaven de kritische beschouwingen aan belang winnen
tegenover de niet-kritische voorstelling van de projecten. De lezer-architectbouwheer
zoekt geen modellen meer, maar beziningsmateriaal dat hem een bepaalde optie
mogelijk maakt. Wat over nummer 56 gezegd is, geldt voor alle nummers. In dat
over woningbouw als deel van de stadsplanning komt een sociologische analyse voor
van de nieuwe woonvorm in de woonheuvel te Marl en een uitvoerige behandeling
van een beperkt aantal omvangrijke prijsvragen o.m. voor München, Ulm, Bonn,
Hamburg en Liechtenstein. In het nummer over ziekenhuisbouw stelt zich het
probleem van de architectuurkritiek en van de architectuur in het algemeen heel
scherp: alleen een uitgebreid, kritisch rapport over de genese en methode van planning
brengt iets bij. En zulk een rapport is niet af. Het moet logischerwijze gevolgd worden
door berichten over de ervaring bij het bouwen én bij het bewonen. In het nummer
59 wordt de vraag gesteld 1. naar de mogelijkheden van een prognose voor een
woongebied in verband met de gemeenschappelijke voorzieningen, 2.
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naar de woningbouw als stedebouwkundig probleem, waardoor dit nummer direct
aansluit bij het nummer 57. De aandacht waard zijn ook de beschouwingen van A.
Mitscherlich bij een woonproject voor Heidelberg.
G. Bekaert

Sieghart Ott
Kunst und Staat
Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1968, 200 pp.
Met de helderheid eigen aan een jurist onderzoekt de auteur de verhoudingen van
staat en kunst of zoals in de bijtitel verduidelijkt wordt: de plaats van de kunstenaar
tussen vrijheid en censuur. Hoe zijn twee haast contradictorische wezenheden als
staat en kunst te verzoenen? Zelfs in een tradioneel maatschappelijke structuur,
waarin de kunst in de politiek geïntegreerd leek, kwam het tot conflicten, omdat de
staat, hoe open en vooruitstrevend hij ook moge zijn, in zijn structuur statisch is,
terwijl kunst hoe dan ook steeds een kiem van revolutie in zich draagt. De staat kan
niet zonder kunst, maar de kunst die hij behoeft, is niet of niet altijd de kunst van de
kunstenaar. Sieghart Ott is het niet direct te doen om dit fundamentele conflict uit
de wereld te helpen, wel, om het iets duidelijker te omschrijven, om bepaalde
misverstanden uit de weg te ruimen en op die wijze de conflictsituatie zuiverder te
stellen. Het tweede deel gaat over de situatie in de Duitse Bondsrepubliek, maar die
kan rustig doorgaan voor de universele.
G. Bekaert

Guy Brett
Kinetic Art
Studio Vista, London, 1968, 96 pp., geïll., 12/6.
K.G. Pontus Hultén
The machine
The Museum of Modern Art, New York, 1968, 216 pp., 240 pl.
Een beetje tegendraads, wil Guy Brett, de criticus van The Times, in zijn levendige
boek over de bewegingskunst geen bepaling vooropstellen. Hij verzet zich integendeel
tegen het omlijnen van de kinetische kunst binnen een nieuw stijlbegrip. Het gaat
niet op, de kinetische kunst met enkele technische kenmerken af te lijnen, niet eens
met het begrip beweging zelf. Wat er dan overblijft is een nieuwe ruimte-ervaring,
waarin de kinetische kunst haar toebehoren tot de hedendaagse kunst in het algemeen
laat zien. Het nieuwe ruimte-besef beschrijft Guy Brett aan de hand van het werk
van een achttiental kunstenaars, waarvan de keuze meer de verscheidenheid dan de
representativiteit op het oog heeft. Hoewel niet expliciet op het kinetisme betrokken,
hoort de schitterende catalogus van het Museum of Modern Art van New York gewijd
aan The machine seen at the end of the mechanical age toch in dit verband thuis. De
meeste immers van de kinetische kunstwerken hebben iets met machinerie te doen.
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De catalogus beperkt zich echter niet tot de echte machines (auto), of de
kunstmachines (Duchamp, Tinguely), maar strekt zich uit tot de afbeeldingen ervan
(futurisme, pop-art, film, foto). Elk werk dat op de tentoonstelling aanwezig was,
wordt ook in de catalogus, uitgegeven als een zelfstandig boek, afgebeeld en van een
korte beschrijving voorzien. De tentoonstelling werd gemaakt door K.G. Pontus
Hultén, directeur van het Moderna Museet te Stockholm.
G. Bekaert

Jean Gimpel
The Cult of Art
Weidenfeld & Nicolson, London, 1969, 178 pp., £ 2.10.
Schrijver probeert te bewijzen dat de moderne kunstenaar en de moderne
kunstbenadering een bewijs vormen van decadentie. Daar hij er van uitgaat dat de
moderne kunstenaar en de moderne kunstbenadering decadent zijn, lukt hem dat.
Giotto was niet decadent, want dat was een gewone zakenman die land kocht en
verkocht, leningen tegen rente verstrekte, kort gezegd een normaal aangepast
kapitalist. Dit is natuurlijk een ernstige denkfout. In het begin van de veertiende eeuw
waren kapitalisten allesbehalve aangepaste mensen. Integendeel, zij waren juist
degenen die het oude, bestaande levenspatroon doorbraken, die asociaal waren, in
hun kring moest men originaliteit en dus ook kunst verwachten. Ingewikkelder is
het met de kunst die zich aanpaste bij de eisen van het Franse hof van de Lodewijken.
Men moet daarbij echter weer bedenken dat
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we daar weer te doen hebben met een ten ondergaand instituut dat eigenlijk niet meer
paste in de kapitalistische maatschappij die toen ontstond. Hier hebben we inderdaad
te doen met een asocialiteit en originaliteit die decadent is. Maar voor deze schrijver
is aangepast bij het hof aangepast bij de maatschappij.
C.J. Boschheurne

Gérard Blanchard
La Bande dessinée
Marabout Université, Verviers, 1969, 303 pp., geïll.
De ondertitel van dit boek geeft duidelijk de bedoeling weer van dit originele en
belangrijke essay - meer een ontwerp, dan een uitgewerkte studie: histoire des histoires
en images de la préhistoire à nos jours. Wanneer men het heeft over de geschiedenis
van het tekenverhaal gaat men gewoonlijk niet veel verder terug dan tot het einde
van de negentiende eeuw met eventueel enkele verwijzingen naar de verre voorlopers
van de middeleeuwse imagerie. Reeds in 1949 heeft Hogben deze geschiedenis verder
in het verleden doorgetrokken: ‘from cave painting tot comic-strip’. In zijn spoor
gaat Blanchard's aandacht eveneens naar die verre en meer onmiddellijke voorlopers
van het actuele tekenverhaal. In deze historische evolutie probeert de auteur de
constanten van de beeldcommunicatie te achterhalen én de invloeden die tot de
evolutie van de verschillende vormen ervan hebben geleid. Het boek bevat een uiterst
boeiende illustratie. Het is jammer dat de spelling van de eigennamen niet
zorgvuldiger is nagekeken.
G. Bekaert

Micheline Sonkes
Dessins du XVe Siècle. Groupe van der Weyden
Nationaal Centrum voor Navorsingen over de Vlaamse Primitieven,
Brussel, 1969, 334 pp., 68 pl., BF. 740.
Anna Amodeo
Grafica Fiamminga e Renana del Quattrocento
Istituto Universitario Olandese di Storia dell' Arte, Firenze, 1969, 135
pp., 59 pl..
In de serie Bijdragen tot de studie van de Vlaamse Primitieven is een lijvige inventaris
verschenen van het grafische werk van wat de groep van der Weyden wordt genoemd,
al het werk met name dat zich direct of indirect op Rogier van der Weyden laat
betrekken. In dit nieuwe deel van de Bijdragen werd de formule toegepast van het
Corpus van de vijftiende-eeuwse schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden, met dit
verschil dat de inventaris niet geografisch, per museum, maar persoonlijk is ingedeeld.
M. Sonkes, wetenschappelijke secretaresse van het Centrum voor Navorsingen over
de Vlaamse Primitieven, beschrijft, zoals gebruikelijk in het Corpus, elk werk
uitvoerig, zijn geschiedenis, zijn iconografie, zijn techniek. Het repertorium heeft ze
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in zes hoofdstukken verdeeld: 5 oorspronkelijke tekeningen van Van der Weyden;
25 tekeningen naar bekende schilderijen van Van der Weyden; 46 copieën van
verloren werken en tekeningen die dicht bekende werken benaderen; 25 tekeningen
verkeerdelijk aan Van der Weyden toegeschreven; 13 verloren tekeningen aan Van
der Weyden toegeschreven. Een studie over de techniek, de iconografie en de esthetiek
van de tekeningen besluit de wetenschappelijke inventaris. Als aanvulling op deze
uitgave kan de catalogus gelden die het Istituto Universitario Olandese di Storia dell'
Arte te Florence heeft uitgegeven naar aanleiding van een tentoonstelling in Florence
en Bologna over de grafiek van de Vlaamse en Rijnlandse school van het
Quattrocento, bewaard in Italiaanse collecties. Volledig blijkt deze catalogus niet te
zijn. Tekeningen van Van der Weyden komen er bijvoorbeeld niet in voor. Beide
werken samen verruimen echter op een merkwaardige wijze ons beeld van de Vlaamse
Primitieven.
G. Bekaert
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Miscellanea
Albraud, Michèle - Die Lichtung. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 191 pp.,
M. 4,80.
Echelpoel, J. Van, e.a. - Jeugdwerk in perspectief. - De Nederlandsche
Boekhandel, Antwerpen, 1969, 208 pp.
Henry, Bernard - Mijn Vikingroute. - De Garve, Antwerpen, 1969, 156 pp.,
geïll., BF. 110.
Robins, R.H. - Algemene Linguïstiek. - Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 476 pp..
Straaten, Werenfried van - Waar God schreit. - Oostpriesterhulp, Tongerlo,
1969, 256 pp.

Paul J. de Schepper
Verdovende en stimulerende middelen
Davidsfonds, Leuven, 1969, 80 pp., BF. 60.
Het probleem van de toxicomanie vraagt de aandacht van allen. S., professor aan de
universiteit te Leuven, behandelt in deze brochure voor een ruimer publiek, op
objectieve en serene wijze, wars van alle sensatie, enkele aspecten van de kwestie
vanuit medisch, sociaal en moreel oogpunt. Na een omschrijving van het begrip
stimulerende middelen en doping, bespreekt hij in het bijzonder het toedienen van
amfetaminen. Verder onderzoekt hij de kenmerken, aard en gevolgen van het gebruik
van marihuana en van LSD. Aanbevolen.
L. Braeckmans

Roel van Duyn
De Boodschap van een wijze Kabouter
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 96 pp., f 6,-.
De Amsterdamse provoleider probeert in dit werkje de hoofdwerken van de Russische
anarchist Kropotkin opnieuw te interpreteren met behulp van moderne
wetenschapelijke opvattingen ontleend aan de moderne sociologie en vooral ook aan
de cybernetica. Het geheel is wel belangwekkend, maar onvoldoende uitgewerkt.
C.J. Boschheurne

Mogens Toft en John Fowlie
Variaties 1 en 2
N.V.S.H., Den Haag, f 15,10.
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Er bestaan talrijke boeken waarin men kan lezen op welke wijze man en vrouw een
maximaal erotisch genot samen kunnen hebben. In ieder geval in ons land heeft men
er tot nu toe van afgezien dergelijke boeken rijkelijk te illustreren. Bijgevolg werd
er vaak, we moeten daarbij met name denken aan de boeken van Van der Velde, een
sterk stukje voorstellingskracht gevraagd. Woorden kunnen zo iets nu eenmaal nooit
helemaal duidelijk maken. Men deinsde voor foto's terug omdat men dacht dat die
door de overheid als schokkend zouden worden beschouwd.
Men moet overigens wel bijzonder dirtyminded zijn om de foto's in deze bundel
anders dan met klinische belangstelling te bekijken. De foto's zijn klinisch,
onpersoonlijk. Zo onpersoonlijk dat men alleen uit verveling tot navolging van de
hier getoonde coitus-standen kan komen.
C.J. Boschheurne

Kurt Koszyk
Deutsche Pressepolitik im Ersten Weltkrieg
Droste Verlag, Düsseldorf, 1968, 288 pp.
In de herineringen van de protzige proleet Ludendorff, tijdens de eerste wereldoorlog
veldmaarschalk van het Duitse leger, komt een passage voor, waarin hij Duitslands
nederlaag van 1918 toeschrijft aan het falen van de oorlogspropaganda. De
geallieerden waren volgens hem de geraffineerde oorlogshitsers; Duitsland faalde
daarin. Dat was natuurlijk de schuld van de burgerlijke Regering; het roemrijke
Duitse leger had zijn plicht aan het front gedaan - en boven alles natuurlijk de
veldmaarschalk zelf! - maar die lamzakken van politici in Berlijn hadden de
propaganda laten verslonzen en aldus niet verhinderd dat de dolk werd geslepen die
het Duitse leger tenslotte in de rug kreeg gestoken.
Kurt Koszyk rekent in dit boek grondig met deze fabel af. Dat de Duitse
‘perspolitiek’, zoals hij het noemt, er niet in slaagde het onbehagen in het verloop
van de oorlogsverrichtingen af te remmen en het Duitse volk rustig te houden, lag
niet alleen aan de heren politici in Berlijn maar grotendeels aan het voorlichtingsbeleid
van het leger zelf, dat dwars door de persregelingen en -verorde-
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ningen van Berlijn heenliep en op eigen houtje nieuwsberichten uitgaf en niet alleen
militaire maar ook politieke censuur uitoefende. Eerlijk gezegd hing die hele
‘perspolitiek’ van stommiteiten aan elkaar. Uit de warwinkel van
voorlichtingsorganen, officiële nieuwsbureaus, officieuze overheidskranten,
moedwillig verspreide en ‘uit goede bron stammende’ mededelingen was geen wijs
te worden. Koszyk meent op goede gronden, dat uit de verwarring die al vóór de
oorlog op dit terrein bestond, een der directe aanleidingen voor de oorlogsverklaring
zelf voortkwam. Verwarring wás het en verwarring blééf het. Met daarbij een
volkomen gebrek aan inzicht bij de leidende instanties in alles wat de publieke opinie
bewoog. Men leefde én in Berlijn én in het grote hoofdkwartier in een geïsoleerd
wereldje; men dwong de pers naar de pijpen van de Regering en van kerels als
Ludendorff te dansen, maar men zag niet in dat men daarmee de hele pers ontkrachtte.
Dat men het publiek alleen maar wantrouwig maakte tegen de eenheidsworst van de
kranten en regelrecht in de armen dreef van het gerucht en het illegale pamflet. Een
interssant boek.
Hans Hermans

Petr Kropotkin
Memoiren eines Revolutionärs
Ubesetzt von Max Pannwitz, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 615
pp., DM. 28.
Prins Kropotkins memoires behoren tot de klassieke werken van de Russische
revolutionaire literatuur uit de vorige eeuw; Kropotkin is niet alleen in Rusland maar
ook in Europa een der grote voormannen geweest van het anarchisme.
Zij ontlenen echter hun belang niet alleen aan de historische betekenis van de man
die ze heeft geschreven, maar ook aan hun literaire kwaliteit. Kropotkin was negen
jaar oud toen Gogol stierf en behoorde dus tot de generatie die het sterkst de invloed
van deze grootmeester en grondlegger der Russische literatuur heeft ondergaan. Bij
het lezen van zijn boek komen telkens weer herinneringen aan Gogol boven. Het
lezen van deze memoires is een genot. Vooral zijn beschrijving van het leven der
grootgrondbezitters 's winters in Moskou en 's zomers op het land, van de wijze
waarop zij hun lijfeigenen behandelden en hun kinderen lieten opvoeden en van het
leven in de page-school en aan het hof van de Tsaar, beschrijvingen waarin achter
een licht badinerende ironie duidelijk de volle geladenheid van de latere revolutionair
wordt ingetoomd, zijn pure literatuur, waar men zich met intense belangstelling in
kan verdiepen.
Hans Hermans

Dewi Morgan & Michael Perry
The Printed Word
Epworth Press, London, 1969, 113 pp., 15/.
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In Engeland worstelen de Anglicanen, de Methodisten en enkele andere godsdienstige
groeperingen al lang met het probleem van de onkerksheid der gelovigen. De mensen
bekennen zich nog wel tot de kerk maar de zondagsdiensten laten zij voorbijgaan.
Waarschijnlijk in verband daarmee is Engeland het land bij uitstek van de
kerkblaadjes. Iedere parochie probeert zijn eigen bladje op de been te houden teneinde
de pastor de gelegenheid te bieden zijn preek in de vorm van een brief ook aan het
niet kerkgetrouwe deel van zijn kudde kwijt te raken. De Engelse kerken bedienen
zich dus voor het verspreiden van Gods woord in hoge mate maar op een zeer
versnipperde wijze van de drukpers.
De vraag nu, die de schrijvers van dit boekje zich stellen luidt: haalt de kerk uit
de drukpers de mogelijkheden die er zitten? Weten al die pastors nu wel wat zij met
een kerkkrantje moeten aanvangen? Hoe zij het leesbaar en aantrekkelijk kunnen
maken? Hebben zij enig idee van de journalistieke grondregel, dat alles draait om
het nieuws? Beseffen zij, dat zij vaak nieuws onder hun vingers krijgen, dat ook voor
de grote pers de moeite waard is? Kunnen zij met de vertegenwoordigers van de
grote pers omgaan? Beseffen zij, dat het én uit commercieel én uit propagandistisch
standpunt veel verstandiger is niet allemaal met een eigen blaadje voor de dag te
komen maar bijvoorbeeld wijk- of dorps-blaadjes uit te geven die huis aan huis
worden verspreid en waarin alle christelijke gezindten samenwerken? Verstaan zij
de kunst om bijvoorbeeld op het aankondigingenboord in het portaal van de kerk
muurkranten in elkaar te zetten?
Nu zijn hun beschouwingen sterk gericht op de Anglicaanse kerk in Engeland de Katholieke Kerk laten zij bewust buiten hun vertogen, omdat deze naar hun
overtuiging in Engeland een veel beter publiciteitsbeleid voert - maar dat betekent
niet, dat deze beschouwingen niet de aandacht van de Nederlandse clergé zouden
verdienen. Integendeel: zij zou er een massa van kunnen leren.
Hans Hermans

Streven. Jaargang 23

binnenkant achterplat

Personalia
Dr. J.W. Schneider S.J., geboren 1925. Studeerde o.a. te Nijmegen, Genève en
Amsterdam, waar hij in 1959 promoveerde op ‘Treaty Making Power of International
Organisations’. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest aan de Calcutta-University
is hij thans docent in het internationaal recht aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg
en codirecteur van het John-F. Kennedy-Instituut aldaar. Adres: Vrijthof 25,
Hilvarenbeek.
Ivo van Trigt werd in 1916 geboren in Utrecht. Hij reisde voor zaken herhaaldelijk
in het Caribisch gebied en onderhoudt daar, ook in Suriname en de Nederlandse
Antillen, vele vriendschappelijke betrekkingen. Hij schrijft om begrijpelijke redenen
onder een schuilnaam.
Dr. Rudolf Boehm, geboren 1927 (Berlijn). Studeerde wiskunde, natuurkunde en
wijsbegeerte te Leipzig en Rostock; lange jaren hoofdmedewerker aan het
Husserl-Archief te Leuven; sinds 1967 gewoon hoogleraar te Gent. Publikaties: ‘Das
Grundlegende und das Wesentliche’ (over Aristoteles), ‘Vom Gesichtspunkt der
Phänomenologie’ (fenomenologische en Husserl-studies), verschillende delen in de
kritische uitgave van het verzameld werk van Husserl, een Franse vertaling van
Heideggers ‘Sein und Zeit’ (samen met Alphonse De Waelhens), een Duitse vertaling
van Merleau-Ponty's ‘Phénoménologie de la perception’. Boehm tracht hoofdzakelijk
de fenomenologie toe te passen op de kritische taken van de wijsbegeerte in deze
tijd en beschouwt kritiek als de hoofdtaak van de wijsbegeerte in het algemeen.
Adres: Visserij 68, 9000-Gent.
Bernard Cazes, geboren in Hanoi. Studeerde aan de Universiteit te Bordeaux en de
Ecole Nationale d'Administration. Hoofdambtenaar aan het Franse Commissariat du
Plan, Parijs.
John Auping S.J., geboren 1945. Studeert sociologie aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Adres: Rijksstraatweg 24, Haren (Gr.).
André Van Peteghem, geboren 1929. Studeerde handels-, financiële, maritieme
wetenschappen en economie, drs. diplomatieke wetenschappen. Studeerde ook in
Berlijn, Wenen, Den Haag, Keulen en Londen: internationale economische en
politieke verhoudingen, vooral in de Oostbloklanden. Vele artikelen in verschillende
tijdschriften. Docent (ontwikkelingslanden) aan de Handelshogeschool voor vrouwen
te Antwerpen. Medewerker aan de Schoolradio. Adres: Bellestraat 89,
2700-Sint-Niklaas.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen in Hebreeuws en Judaïca. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
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Frans F. Boenders, geboren 1942. Studeerde Germaanse filologie en filosofie te
Leuven. Redacteur van het literaire tijdschrift ‘Ruimten’. Producer bij de BRT, derde
programma. Adres: Plantijn en Moretuslei 40, Antwerpen.
Prof. Dr. J.F. Lescrauwaet m.s.c., geboren 1923. Promoveerde aan de Nijmeegse
universiteit in 1957 op een proefschrift over de Nederlandse Hervormde Kerk. Thans
hoogleraar dogmatische theologie aan de Theologische Faculteit te Tilburg, lid van
de Internationale Theologencommissie en van de Gemengde Commissie van het
Secretariaat voor de Eenheid met de Wereldalliantie van Presbyterianen. Adres:
Bredaseweg 204, Tilburg.
Dr. 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.
Drs. Hektor de Bruyne, 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.
Drs. F. Kurris S.J., geboren 1926. Studeerde Frans aan de Universiteit te Nijmegen.
Was een aantal jaren werkzaam in het religieus vormingswerk in Zuid-Limburg.
Redacteur van ‘Streven’. Adres: Hobbemakade 51, Amsterdam 7.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, Brussel 5.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 7]
[Inhoud]
Democratie in de school, p. 661
De onrust aan de universiteiten, zegt men, is als een brand overgeslagen naar de
‘belendende percelen’, waaronder de middelbare school. De soms overhaaste pogingen
om inspraak en medezeggenschap in het middelbaar onderwijs te organiseren, steunen
op twee hypothesen: 1) de politieke betekenis van de onrust onder de jongeren; 2)
de mogelijkheid om een schoolbeleid uit te bouwen naar het model van de politieke
democratie. Die twee hypothesen worden hier nader onderzocht.

Academische democratie of democratische Sociale Academie?, p. 669
De ontwikkeling van scholier naar student en vandaar naar adspirant-beroepskracht
vraagt een karakteristieke positie van de docent: afgestemd op de klasgroepsstructuur.
De ontwikkeling van een programma kan dan volgens democratisch princiep
geschieden op basis van een proces dat zich voordoet bij een opleidingsgroep die
gedurende meerdere jaren bestaat.

Waarschuwingssystemen bij dieren, p. 680
Dieren en planten blijken de buitenwereld te registreren en over zeer verscheiden
signalen te beschikken om aan te trekken of af te stoten. De ethologie levert
hieromtrent een aantal interessante gegevens.

De andere studentenbeweging, p. 685
De onrust onder de jongeren uit zich in verschillende vormen. De maatschappelijke
en politieke verschijningsvorm ervan laat vandaag het meest van zich horen, maar
is absoluut niet de enige, kwalitatief waarschijnlijk niet eens de meest representatieve.
Er leven onder de jongeren wel degelijk nog andere vragen, die even dringend om
een antwoord vragen. Met name de kerk laat hier op het ogenblik verstek gaan.

Geneesheren of gezondheidswerkers, p. 690
De titel van dit artikel is een van de slogans uit de protesttocht van Leuvense studenten
tegen de huidige situatie en mentaliteit der artsen; het is een eerste manifestatie van
een groeiende wil naar een totaal andere geneeskunde. Een medisch student uit hier
zijn grieven.
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Bestaansvragen van de priester, p. 697
Twee belangrijke Duitse publikaties geven de auteur de gelegenheid om een aantal
gedachten te lanceren over ambt en celibaat die voor een waarde-oordeel van belang
kunnen zijn door hun genuanceerdheid.

Filmervaring en bevestiging van mythen, p. 701
De manier waarop toeschouwers een film ervaren moet een wezenlijk bestanddeel
zijn van de filmanalyse. Zij reflecteert maatschappelijke, culturele en andere aspecten
van de realiteit, die in de film misschien nog sterker aan bod komen dan elders. Film
kan frustreren en shockeren: maatschappelijke en persoonlijke mythen aantasten.
Film kan echter ook mythen bevestigen. Aan de hand van enkele voorbeelden (recente
filmsuccessen) wordt aangetoond hoe dat gebeurt.

Terzijde, p. 710
Ditmaal weer een paar kortere stukjes, waarin o.a. Ed Hoornik herdacht wordt en
het rijk geïllustreerde getijdenboek van de Due de Berry kritisch wordt bekeken.

Daniël Robberechts: De grote schaamlippen, p. 716
Na veel last om een uitgever te vinden, doet Robberechts nu het ene na het andere
boek verschijnen. Op korte tijd is hij in de Vlaamse literaire wereld een betwiste én
gewaardeerde figuur geworden, die zich zowel literair-theoretisch als globaal
menselijk op een niveau beweegt dat ver boven dat van vele van zijn collega's ligt.
Maar die erkenning mag niet beletten dat zijn werk aangepakt wordt met de eerlijkheid
die hij zelf uitlokt.

Temperatuur van de nouveau roman, p. 725
In hoeverre is de ‘nouveau roman’ een nieuw genre, een eigen, belangrijke stroming?
Dit wordt nagegaan aan de hand van Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, Nathalie
Sarraute en Robert Pinget.
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Stemmen van jongeren
Editoriaal
Naast twee artikelen over democratiseringsmogelijkheden in de schoolgemeenschap,
het ene over de sociale academie, het andere over het middelbaar onderwijs (een
onderwerp waarop wij beslist nog terug moeten komen, want wat hier en daar in het
middelbaar onderwijs op gang is gekomen, is voor de toekomst misschien nog
belangrijker dan wat aan de universiteiten gebeurt), komen in dit nummer ook twee
jonge universitairen aan het woord, ‘jonge volwassenen’. De ene, een student in de
geneeskunde, levert vanuit een visie op zijn beroep een stuk maatschappijkritiek; de
andere, een student in de geschiedenis, betoogt: maatschappijkritiek is niet alles. De
ene hebben wij zelf gevraagd: wij wilden de achtergronden kennen van een
studentenactie (studenten geneeskunde die zich verzetten tegen het feit dat zij als
arts te veel geld gaan verdienen!); de andere heeft zich zelf aangeboden, een beetje
uitdagend: ‘duidelijk een produkt van een jonge geest, u zult het wel niet opnemen,
maar waarom laat u zo zelden echt jonge mensen aan het woord?’. Beider standpunt
zal eenzijdig genoemd worden en reactie uitlokken - hopen we. Maar beide
standpunten lijken ons bijzonder waardevol, vooral in hun ogenschijnlijke
tegenstrijdigheid: ‘ik wil dat mijn beroep maatschappijkritisch wordt’ tégen
‘maatschappijkritiek is niet alles’.
De ene studentenbeweging tégen de andere? Liever zouden wij spreken van een
dialectiek, een spanning die wij niet graag zouden missen. Een ogenblik hebben wij
eraan gedacht het stuk over ‘De andere studentenbeweging’ een andere titel te geven:
‘Gedachten van een jongeman’. Omdat wij juist op hetzelfde ogenblik in De Groene
(21.2.70) een artikel opmerkten onder de titel ‘Gedachten van een oude vrouw’. Het
zou zo leuk geweest zijn die twee naast elkaar te zetten. Want in een ander verband
(het kunstenaarsprotest) en uiteraard vanuit haar eigen achtergrond en ervaring brengt
Jeanne van Schaik-Willing precies dezelfde gedachte onder woorden:
maatschappijkritiek is niet alles. Maatschappij en leven zijn niet gelijk, er bestaat
een ruime marge tussen het een en het ander. Tegenwoordig is maatschappijkritiek
en -hervorming alles wat de klok slaat. Maar wie zich daartoe bepaalt, gaat misschien
aan kostbare facetten van het leven voorbij, dreigt het leven te reduceren tot het
harnas ervan.
Verzet tegen die reductie, verlangen naar leven dat meer is dan maatschappij, zorg
voor andere momenten van de menselijke werkelijkheid dan de politieke, vrees dat
die in het contestataire progressisme verdonkeremaand of verdrongen worden:
gemakkelijk wordt gezegd dat dat allemaal soude s
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wijsheid is, een wijsheid van het heimwee. Het is goed dat eens gezegd wordt dat
ook jongeren ermee bezig zijn, dat het ook een wijsheid van de toekomst is. De
spanning tussen maatschappij en leven is namelijk niet dezelfde als die tussen de
generaties, ze bestaat al zo lang als mensen georganiseerd samenleven, en van de
manier waarop ze gezien, beleefd, uitgehouden wordt, hangt de kwaliteit van dat
samenleven altijd weer af. We kunnen daarbij terugdenken aan ‘de smart van de
tegenstellingen’ waarover Paul Ricoeur het heeft in zijn opstel over sMedemens en
naaste s1: ‘het gevecht dat de “korte” relaties van persoon tot persoon en de “lange”,
via instituties verlopende relaties met elkaar voeren, zowel op het vlak van ons
persoonlijke leven als in het leven van sociale groeperingen’. De eerste zijn de relaties
tot de ‘naaste’, onafhankelijk van iedere maatschappelijke bemiddeling; de tweede,
die tot de ‘medemens’ of ‘socius’, via de maatschappelijke bemiddeling. De eerste
zijn intiem, subjectief, exclusief; de tweede zijn abstract, maar kunnen meer mensen
omvatten. Wij moeten leren zien dat het twee gezichten zijn van eenzelfde liefde,
leren zien dat het thema van de naaste, de persoonlijke bewogenheid en liefde, aan
de maatschappelijke verwerkelijking een eigen intensiteit en uiteindelijk haar intentie
verleent; dat de maatschappelijke verwerkelijking het thema van de naaste zijn hele
uitgebreidheid en reikwijdte garandeert.
Terecht kunnen wij zeggen: de parabel van de Barmhartige Samaritaan, waarop
christenen zich zo graag beroepen, gaat niet ver genoeg als zij het niet brengt tot een
sociaal-economische analyse van de maatschappelijke wanorde, tot een
wetenschappelijke maatschappijkritiek; beter dan individueel medelijden is
maatschappelijke inzet om de weg van Jeruzalem naar Jericho te verbeteren, zodat
geen struikrovers meer mogelijk, geen barmhartige Samaritanen meer nodig zijn.
Maar met wegen door woestijnen kunnen we ook van het leven een woestijn maken:
een maatschappij waarin het geen leven meer is, waarin van alles verstikt wordt wat
de mens nodig heeft als lucht. Nodig als lucht is ook verwondering en vertedering,
deernis en ontroering, vreugde en verdriet waar niets aan te doen is, raadsel en
mysterie, persoonlijk plezier en persoonlijke bekering. Maar ook ‘de verticale
dimensie van het leven’, ‘de verhouding tot de Andere.... misschien zelfs tot God’.
Wij kunnen niet doen alsof dat allemaal lucht is. Wij geloven dat je heel goed aan
maatschappijkritiek kunt doen zonder evangelie. Wij geloven dat je niet evangelisch
(en sreligieus s) kunt leven zonder aan maatschappijkritiek te doen. Maar de radicale
maatschappijkritiek van het evangelie zegt juist: maatschappijkritiek is niet alles.
Frans Van Bladel

1

P. Ricoeur, Politiek en geloof, Ambo, Bilthoven, 1968, pp. 18-31. Citaat op p. 25.
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Democratie in de school: mogelijkheden en grenzen
Luc. Huyse
De kracht van de studentenrevoltes is ogenschijnlijk uitgedoofd op het moment dat
de boekhandels boordevol raakten met vurig-rode boekjes over deze abortieve
revolutie. Met enige ironie zou men in dit roemloze einde (of is het een schijndood?)
de onzichtbare hand van het neo-kapitalisme kunnen zien dat revoltes onschadelijk
maakt door ze in te blikken in paperbacks.
Eén slogan heeft de rumoerige jaren 1967-1969 overleefd: de eis de
maatschappelijke structuren in al hun uitingen wijdopen te zetten voor een ruimere
participatie van de nu-nog-bevoogden. Participatie is een toverwoord waarvan
verwacht wordt dat het de verstarde bureaucratieën en oligarchieën in de politiek,
de onderneming, de kerk, de onderwijsinstellingen.... zal openbreken. De relatief-lange
levensduur van deze slogan houdt waarschijnlijk verband met de groeiende werfkracht
van de democratische beginselen. Tal van sociologische waarnemers hebben in landen
als België en Nederland kunnen vaststellen dat de politieke activering van de burgers
snel toeneemt: ‘Het volk ziet zichzelf niet meer als de grote en onbekwame
onmondige, doch wenst mee te praten en mee te beslissen’, schrijft de Nederlandse
socioloog P.J. Ter Hoeven1. Het individu wil nu ook zijn sociale grondrechten
gerealiseerd zien. Instellingen zoals de kerk en de school, die lange tijd buiten het
bereik van de vraag naar democratie gebleven zijn, worden zó ook gegrepen door
de democratische ideologie, deze hardnekkige virus van de 20e eeuw.
Van een realisering van de participatie-gedachte is nog lang geen sprake. Niet
alleen omdat de harde kernen van weerstand in de kring der voogden met succes de
eerste aanvallen hebben afgeslagen. Maar ook omdat het in de praktijk brengen van
de participatie-idee slechts zeer moeizaam op gang komt. Het ontbreekt de architecten
van de nieuwe orde blijkbaar aan verbeeldingskracht.
In enkele gevallen is gegrepen naar de oude droom van de directe demo-

1

P.J. ter Hoeven, Bedreigde democratie, Bijleveld, Utrecht, 1965, p. 15.
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cratie (de ‘raden’ en de ‘communes’, de ‘volksvergaderingen’ en de sexamenloze
school s). Wie overtuigd wil worden van het anachronisme van deze poging leze
J.A.A. van Doom's commentaar bij de eerste Nederlandse vertaling van R. Michels'
bittere schets van de ‘ijzeren wet van de oligarchisering’ of zijn betoog over de
‘overtrokken democratie’ in de bundel De linkse sociologie2. De directe democratie
kan geen adequate blauwdrukken leveren voor een levensvatbare verwezenlijking
van de participatiegedachte. Dat zij zal mislukken staat vast, schrijft Van Doorn,
onzeker is slechts hóe: door om te slaan in een hang naar een minderheidsdictatuur
of door te verdwijnen zonder veel sporen na te laten? Wie de ideale democratie wil,
kan door de krachtigste revolutie niet worden geholpen.
Elders is een andere weg ingeslagen. Met de politieke en economische democratie
als model zijn vormen van medebeheer en medezeggenschap ontworpen. Ook in de
school. Voor de leerlingen en soms wel eens voor de leerkrachten. Hoe groot zijn
de kansen op slagen? Het antwoord dat hier volgt is gevoed door de twijfel van een
socioloog.
De onrust onder de studenten, zegt men, is in vele landen als een brand
overgeslagen naar de ‘belendende percelen’, waaronder de school. Al heeft de interne
contestatie in het secundair onderwijs slechts zelden de dimensies van een revolte
aangenomen, toch kan men aannemen dat hier en daar leerlingen tot het besef zijn
gekomen dat het goed zou zijn hun huidige positie van passieve consument in de
school te ruilen voor een statuut van actieve medespeler. Tegelijkertijd zijn zowat
overal ook de leerkrachten in veel grotere mate dan vroeger alert geworden voor de
wijze waarop de beleidsvorming in de scholen gestalte krijgt.
Wat mij bij het bekijken van de reacties op deze ontwikkeling het meest is
opgevallen is de ongewone haast waarmee vele directies - daarbij gesteund door de
leerlingen en ook door de leerkrachten - zijn overgegaan tot experimenten van
democratisering. (Misschien is die indruk mij opgedrongen door het feit dat ik de
wereld van de secundaire school als een buitenstaander ervaar). Was er een
paniekstemming? In ieder geval berustte de oprichting van bijvoorbeeld
‘leerlingenraden’ op een dubbel postulaat: 1) dat de onrust onder de jongeren verstaan
dient te worden als een teken van verlangen naar de democratisering van levenssferen
die in het verleden quasi-immuun waren voor de democratische beginselen, zoals
het gezin, de school, de parochie...; 2) dat de school haar beleid kan uitbouwen naar
het beeld en de gelijkenis van de politieke democratie.

2

J.A.A. Van Doorn, ‘Inleiding tot Robert Michels en zijn thematiek’, in R. Michels, Democratie
en organisatie, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, Antwerpen, 1969, pp. 13-40; J.A.A.
Van Doorn, ‘De overtrokken democratie’, in De linkse sociologie, Bijleveld, Utrecht, 1968.
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Het eerste postulaat is echter nog niet veel meer dan een hypothese. Het tweede heeft
ertoe geleid dat men in sommige onderwijsinstellingen beleidsformules uit het
politieke systeem heeft overgeplant in de school. Ik heb de indruk dat de
‘afstotingsverschijnselen’ reeds waarneembaar worden en dat sommigen zich nu de
vraag stellen of deze transplantatie wel verantwoord was. Ik zou deze twee postulaten
iets nader willen analyseren.

De politieke betekenis van de onrust onder de jongeren: een hypothese
Men heeft herhaaldelijk gezegd dat de contestatiebeweging van de jongeren het
pijnlijke symptoom is van een maatschappelijke ziekte die regelmatig het leven van
de samenleving komt vergallen: het generatieconflict. Deze diagnose is ongetwijfeld
correct. De onrust aan de universiteiten en in de scholen zal wel te maken hebben
met het feit dat een nieuwe generatie tot rijpheid is gekomen en verantwoordelijkheid
wil opnemen. De slogans die de jongeren met veel originaliteit de wereld van de
volwassenen insturen, krijgen daar een koel onthaal. Zij die het roer nog in handen
hebben, bekijken het politieke leven vanuit een verantwoordelijkheidsethiek. De
jongeren laten zich bij het formuleren van hun politieke eisen hoofdzakelijk leiden
door een radicale overtuiging. Deze tegenstelling wordt prettig verwoord in het
Angelsaksische gezegde: ‘Anyone under twenty who is not a radical does not have
a heart; anyone over forty who still is one does not have a head’.
Door in de revolte van de jongeren een generatieconflict te zien, wordt echter nog
helemaal niet aangeduid wat het specifieke van de huidige beroering is. Er zijn
nochtans elementen aan te wijzen die het generatieconflict dat wij nu kennen, een
heel bijzonder karakter geven. Er is vooreerst het feit van de ongewone vorm die het
protest van de jongeren hier en daar heeft aangenomen. Men mag m.i. soms terecht
spreken van politiek vandalisme. Moet dit niet in verband worden gebracht met het
feit dat voor de eerste maal in vijftig jaar een generatie naar voren treedt die volwassen
is geworden in vredestijd, dat wil zeggen in een tijd waarin geen plaats was voor een
gelegaliseerde en sociaal-gecontroleerde vorm van geweld? Er is echter nog een
andere reden waarom de confrontatie tussen de generaties nu geheel anders is dan
vroeger. Het is een gemeenplaats geworden te stellen dat in onze samenleving
structuren en instellingen op ontstellendsnelle wijze veranderen en dat vooruitgang
afhangt van de veranderingsbereidheid van de beleidsverantwoordelijken. In het
onderwijs wordt dan ook terecht de nadruk gelegd op innovatie en op een permanente
invraag-
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stelling van de gevestigde waarden en waarheden. Men zou kunnen zeggen dat de
jeugd dit pleidooi voor vernieuwing, soepelheid en dynamisme au sérieux heeft
genomen, zodat zij steeds meer de veranderingsgerichtheid van onze industriële
samenleving belichaamt. Altijd is de botsing tussen generaties een confrontatie tussen
traditie en vernieuwing geweest. Nu de leefbaarheid van de samenleving afhangt van
de snelheid waarmee zij zichzelf kan ombouwen, krijgt dit conflict een enorme
betekenis. De Italiaanse socioloog P. Bellasi vraagt zich in dit verband af: ‘... ne
faut-il pas s'attendre à voir le conflit des générations.... prendre la place de la lutte
des classes? Du moins à ce que naisse cette nouvelle civilisation dans laquelle les
jeunes semblent vivre déjà, civilisation bâtie sur un type de “rationalité” toute
différente de celle de la société contemporaine et qui sera fondée peut-être sur
l'innovation continuelle et sur la créativité’. Hij voegt er echter onmiddellijk aan toe:
‘...pour ne noter qu'une différence essentielle entre ce conflit et la lutte des classes,
les jeunes seraient tous condamnés à passer un jour dans le clan adverse!’3. Nu is het
ondertussen ook gebleken dat de scherpe tegenstelling tussen jong en oud tot gevolg
heeft dat de nieuwe generatie niet langer adequate gedragsmodellen kan vinden in
de wereld van de volwassenen. Bij de jongeren bestaat dan ook vaak
gedragsonzekerheid: zij weten niet meer wat van hen verwacht wordt. Er is sprake
van een identiteitscrisis. Tegelijkertijd wordt de jeugd ook zelfstandiger. De
Nederlandse socioloog De Jager zegt: sMen kan het bestaan van een subcultuur van
de jeugd, met eigen spraakgebruik, normen, gewoonten en kleding, opvatten als een
poging een eigen gebied te scheppen waar men de weg kent, waar wél
gedragszekerheid heerst s4. Dit heeft tot een merkwaardig resultaat geleid: het
vormingsproces verloopt niet meer helemaal van de ouders en de leerkrachten naar
de jongeren toe, van boven naar beneden dus, maar vertoont de neiging voor een
gedeelte vorm te krijgen in het milieu van de jongeren zelf, in een wederzijdse
beïnvloeding. In de Franse literatuur spreekt men in dit verband van ‘l'école parallèle’.
De opvoeding heeft ook een horizontale dimensie gekregen.
Deze ontwikkeling kan belangrijke politieke consequenties hebben. Een groep die
een zekere mate van autonomie verwerft, gaat na verloop van tijd ook streven naar
politieke emancipatie. Is dit de achtergrond van de onrust in de scholen en de
universiteiten? De emancipatiedrang van de jongeren, die reeds waarneembaar was
in het gezin, richt zich nu op de gehele samenleving. Een redelijke hypothese zou
dan zijn dat wij hier staan

3
4

P. Bellasi, ‘La jeunesse étudiante en révolution. Point de vue d'un sociologue’, in Convergence,
1968 (3), p. 6.
H. De Jager en Mok, Grondbeginselen der sociologie, Stenfert Kroese, Leiden, 1967, p. 147.
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voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van de politieke en de sociaaleconomische
democratie. De democratie is in het Westen gerealiseerd door de geleidelijke of
bruuske intrede van demografische of politieke minderheden in de politieke arena
(men denke aan de toekenning van het stemrecht aan de arbeiders en de vrouwen,
aan de emancipatie van religieuze minderheidsgroepen). Nu treedt een nieuwe groep
aan: de jongeren zijn als jongeren tot politieke mondigheid gekomen en willen de
consequenties daarvan gerealiseerd zien. Dit rijpingsproces is niet langer het lot van
enkele individuele adolescenten; het is een collectieve gebeurtenis.
Deze interpretatie heeft slechts de kracht van een hypothese. In de creatie van
leerlingenraden, van ‘Schülermitverwaltung’, ‘selfgovernment’, ‘autodiscipline’, is
zij echter tot een bewezen stelling gepromoveerd.

De politieke democratie overgeplant in de school
De school is voor de jongeren een uitstekend oefenveld waarop nieuwe ideeën op
hun waarde getoetst kunnen worden. ‘Democratie in de school’ kan dan ook gezien
worden als een eerste etappe in het nieuwe emancipatiestreven van de jeugd. Het
probleem dat hiermede geschapen werd, is van niet geringe omvang. In hoeverre kan
de schoolwereld op democratische wijze functioneren?
Een bedenking vooraf. Het heeft mij steeds verwonderd dat in vele discussies de
democratisering van de school als probleem herleid werd tot de vraag hoe de
leerlingen in grotere mate betrokken kunnen worden in de besluitvorming.
Beantwoordt de positie van de leerkrachten in de school dan reeds aan datgene wat
de democratische beginselen voorschrijven? Ik geloof het niet. En toch is elke
hervorming die de leerlingen een meer actieve rol wil geven, ten dode opgeschreven
indien de leerkrachten de democratisering niet zelf als een reële werkelijkheid ervaren.
Een dubbele dubbelzinnigheid. Een eerste moeilijkheid bij de hervorming in
democratische zin is gelegen in het feit dat in de discussie de verschillende
beleidssectoren in de school meestal niet scherp onderscheiden worden. Over het
algemeen worden de financiële, de organisatorische, de didactische en de
pedagogische aspecten van het schoolbeleid, vooral dan in de directiefunctie, door
elkaar gehaspeld. Meestal trouwens ligt de bevoegdheid over al deze erg verscheiden
facetten van het schoolbedrijf in één hand gecentraliseerd. Dit heeft onder meer tot
gevolg dat de leerlingen of de leerkrachten in hun vraag naar democratisering niet
genoeg specificeren welke soort democratie zij wensen voor welke soort beleidssector
in de school. Bovendien is er in vele katholieke scholen nog een andere dubbel-
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zinnigheid waar te nemen. Vaak berust de macht van de directie daar nog voor een
groot gedeelte op een vage referentie naar de ‘vanzelfsprekende’ prerogatieven van
de geestelijke staat. Deze metasociale gezagsverantwoording onttrekt zich uiteraard
aan de invloed van een wereldse argumentatie op basis van democratische principes.
Ik heb de indruk dat de eerste stap op de weg naar de democratisering hier niets
anders kan zijn dan de verwezenlijking van een schoolgemeenschap waarin gezag
uitsluitend steunt op didactische, pedagogische of organisatorische competentie.
Het eigene van de school. Is de school voor de leerlingen in al haar aspecten te
democratiseren? R. Aron heeft gewezen op een kenmerk van het onderwijs dat de
mogelijkheden tot democratische inspraak - althans voor de leerlingen - steeds op
drastische wijze zal beperken: ‘.... la relation d'enseignement est par essence
inégalitaire’5. Met welke argumenten zal de socioloog deze stelling verdedigen? Het
is een lang en complex pleidooi - zo zijn sociologen - dat hier al te schematisch wordt
weergegeven.
Onze industriële samenleving is in haar bestaan en groeimogelijkheden ten zeerste
afhankelijk van de aanwezigheid van hooggespecialiseerde deskundigen. Elke
deskundigheid nu kan slechts haar specifieke functie vervullen wanneer zij tot op
zekere hoogte ongedwongen de wetten van haar eigen logica volgen kan. Dit betekent
meteen dat die autonomie van de deskundige in zich de kiemen draagt van een zekere
immuniteit voor al te opdringerige democratische aanspraken. Ieder van ons zal dat
wel willen aanvaarden waar het bijvoorbeeld de uitoefening van de geneeskunde
betreft. Maar ook het schoolbedrijf roept een dergelijk probleem op.
De meest specifieke opdracht die de school te realiseren heeft, is
didactisch-pedagogisch van aard. Rond deze functie heeft zich een deskundigheid
ontwikkeld. In vele landen ligt zij helemaal in de handen van de leerkracht. Om zijn
eigen rol te kunnen verwezenlijken kan de leraar een zekere vrijheid opeisen bij de
uitoefening van zijn ambt. Die vrijheid stelt tegelijkertijd grenzen aan de inspraak
van leerlingen en buitenstaanders (ouders, politici...).
De samenstelling van de leerprogramma's, het bepalen van de didactische middelen,
de beoordeling van de prestaties zijn elementen van het schoolbedrijf die zich om
die reden niet lenen tot wat men ‘democratisch medebeheer’ van de leerlingen is
gaan noemen. Zo'n vaststelling kan voor velen nogal vanzelfsprekend lijken. In het
debat rond de democratisering van de school wordt zij echter meer dan eens uit het
oog verloren.
Nu is het niet noodzakelijk de leerlingen ook in de toekomst vast te kluis-

5
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teren in hun huidige positie van passieve consument in het leerproces. Het is goed
mogelijk dat de leerkrachten alleen dank zij een actieve medewerking van de
leerlingen hun deskundigheid tenvolle kunnen laten renderen. Bovendien is er het
groeiend belang van wat wij boven al de ‘horizontale school’ hebben genoemd.
Indien de horizontalisering van het opvoedingsproces zich nog verder zou
ontwikkelen, ligt het voor de hand dat ook dit tot grondige vernieuwingen zal moeten
leiden. In ieder geval zullen hier andere formules nodig zijn dan de huidige kopieën
van de ‘ondernemingsraad’, de ‘paritaire commissie’ of de ‘syndicale delegatie’. Dat
men dit soort vernieuwende maatregelen dan ook plaatse in het teken van een meer
actieve onderwijsmethode en niet onder de vlag van de democratisering. Als er al
sprake kan zijn van democratisch medebeheer in het didactisch-pedagogisch beleid
van de school, dan moet aan de leerkrachten worden gedacht. Al klinkt het wat bizar
datgene democratisering te dopen wat een logisch gevolg zou dienen te zijn van de
centrale positie van de leerkrachten in het didactisch-pedagogisch gebeuren. Dat die
rechtmatige plaats afgedwongen moet worden met een beroep op de democratische
beginselen is een symptoom van de quasi-pathologische omvang die de
machtsuitoefening van de inrichtende overheden en de politici in het onderwijsbeleid
heeft aangenomen.
Het schoolbedrijf heeft ook een organisatorisch en een financieel aspect. Het eerste
heeft betrekking op de materiële en organisatorische infrastructuur die ter
ondersteuning van de pedagogische activiteiten wordt uitgebouwd: de
personeelspolitiek, de organisatie van de examensessies, de verdeling van de
onderwijstaken over het leerkrachtenkorps, de interne communicatie, de relaties met
de buitenwacht (de ouders, andere onderwijsinstellingen, de lokale gemeenschap),
de kwesties van discipline en interne orde, de organisatie van de para-schoolse
activiteiten, de leiding van en het toezicht op het administratief en technisch personeel,
enz.. De competentie die voor het leiden van deze activiteiten is vereist, is van een
andere orde dan de pedagogisch-didactische. De organisatorische taken in een school
zijn (nog) niet van die aard dat beroep moet worden gedaan op professionele experts,
dat wil zeggen individuen die een bijzonder soort vaardigheid beoefenen waarvoor
zij een heel gespecialiseerde training hebben gehad met een theoretische vorming
als basis. Gezag in het organisatorisch vlak dient dan ook anders opgebouwd dan in
de pedagogisch-didactische relatie. Gezag kan hier goed tot stand komen naar het
model van de politieke democratie. Vertegenwoordiging van de leerlingen bij het
organisatorisch beleid van de school lijkt mij dan ook zeer verantwoord. Het
merkwaardige is nu wel dat juist op het punt van het organisatorisch beleid van de
zijde van de directies vaak het scherpste verzet is gerezen.
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Het financieel beleid van een school is reeds grotendeels onttrokken aan de
‘plaatselijke’ directies. De beslissingsbevoegdheid die nog rest, zou eveneens gespreid
kunnen worden over de vertegenwoordigers van de diverse categorieën, omdat ook
hier de argumentatie geldt die met betrekking tot het organisatorisch beleid werd
ontwikkeld.
Naast de vier aspecten van de besluitvorming, die tot nog toe afzonderlijk werden
behandeld, kan nog een andere sector worden onderscheiden. Hij heeft betrekking
op beleidsvragen van meer algemene aard zoals de wenselijkheid van de oprichting
van nieuwe afdelingen of van het fusioneren met andere scholen en het opzetten van
pedagogische experimenten (co-instructie...). De rol die de leerlingen hierbij kunnen
spelen, is wellicht klein: informatie zal hier in de plaats treden van direct
mede-beslissen.

Goed bedoeld is nog niet half gewonnen
Ik ben ervan overtuigd dat het probleem van de democratie in de school met deze
enkele overwegingen niet is uitgepraat. Vooral niet omdat de aandacht in feite alleen
gericht werd op de plaats van de leerlingen in de blue-prints van de
school-voor-morgen. Andere (en misschien niet simpeler) vragen duiken op bij het
in rekening brengen van de andere partners in het schoolbedrijf: de leerkrachten, de
inrichtende machten, de ouders... Maar reeds wanneer men zich beperkt tot die ene
medespeler, de leerling, blijkt algauw hoeveel problemen de verwezenlijking van de
participatiegedachte oproept.
De experimenten van medebeheer en medezeggenschap die hier en daar zijn
opgezet, zijn niet zonder risico's. Worden zij op losse grond gebouwd, dan is de kans
groot dat de leerlingen stenen voor brood krijgen. De frustratie die hieruit kan
voortvloeien, zou de jongeren wel eens kunnen brengen tot het toenemend gebruik
van alles behalve democratische actiemiddelen of tot een vroegrijp cynisme ten
aanzien van de democratische instellingen. Wat met het oog op de gezondheid van
de democratie een niet al te aanlokkelijk vooruitzicht is.
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Academische democratie of democratische Sociale Academie?
H.F. Damen
Beknopt over democratisering van sociale academies te schrijven is gewaagd, wanneer
men de overtuiging heeft dat de omvang en diepgang van een proefschrift nodig is
om dit thema tot zijn recht te doen komen. Ter aanvulling misschien van wat al via
de massa-media bekend werd, kiezen we hiervoor een observatie en interpretatie van
het academie-leven in de democratiseringsbranding, niet vanuit bestuurlijk-politieke
oogmerken, maar vanuit agologisch standpunt, (agologie als wetenschap van het
beroepsmatig begeleiden van mensen naar een voor hen sociaal en cultureel
aantrekkelijk leefmilieu.) Dit wordt dan een moment-opname die aandacht vraagt
voor een verwaarloosd aspect in de strijd om meer democratie: nl. het democratisch
vormen van structuren dient te geschieden op basis van erkenning van het proces
van intermenselijke verhoudingen in een samenleving. De structuren behoren zich
aan te passen aan de bewegelijkheid en ontwikkeling in het groepsleven, willen de
groepsleden niet onvrij worden in een star systeem. Hiermede erkent men de groepsof samenlevings-dynamiek als uitgangspunt en niet - zoals vaak nog in discussies
rond democratie geschiedt - een zwevende bovenbouw van niet empirischgetoetste
maar ideologische concepties.

Doel en opleidingsplan
Doel van de opleiding aan de sociale academie, opleidend tot maatschappelijk werker,
cultureel werker, inrichtingswerker, opbouwwerker, personeelswerker, is het trainen
van werkers die mensen kunnen helpen bij het verwerven of handhaven van een
leefbaar bestaan. Bij deze hulpverlening of bij deze begeleiding geldt oorspronkelijk,
onder Amerikaanse invloed, democratie als een beginsel dat garant moet staan voor
een humaan hulpverleningsproces en voor een steun bieden aan mensen die zich vrij
willen maken van onmenselijke structuren. Wanneer in Nederland dit democratisch
princiep in het welzijnswerk, dat recent ook wel wordt aangeduid als agogisch werk
(agoog = begeleider), de laatste jaren misschien wel wat in het gedrang is geraakt,
lijkt dat te wijten o.a. aan de opkomende invloed
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van bepaalde disciplines die voorkeur geven aan meer door de bestaande orde
genormeerde begeleiding of hulpverlening.
Maatschappelijke hulpverleners zagen de laatste jaren hun gelederen aangevuld
met beïnvloedingsdeskundigen die de Nederlandse samenleving wensen op te voeden
of althans groepen uit die samenleving willen brengen tot het accepteren van aan elk
van haar voorgehouden waarden, zonder hierbij in feite vrijheid en inspraak als
beginsel te aanvaarden. Staan momenteel de bijgeschoolde pedagogen en
sociaal-psychologen goed genoteerd bij de sociale academies, nadat theologen,
juristen, sociologen en psychologen hen zijn voorgegaan, in de toekomst wacht de
econoom, die op zijn beurt orde op zaken zal stellen in dat vrije veld van
medemenselijkheid en ludieke samenlevingsvormen. De formidabele subsidiebedragen
die instellingen van welzijnswerk ontvangen van de overheid, zijn mede aanleiding
tot de sterker wordende wens tot efficiency en controle.
Dit boven algemeen geformuleerde opleidingsdoel wordt vertaald in subdoelen
die gedurende de vier jaren van het studieprogramma verwezenlijkt moeten worden.
Bij de aanvang van de studie krijgt de student veel informatie in de vorm van lessen.
Dat betekent in feite dat de docent gaat doceren en in de loop der tijden wel ontdekt
wie zijn publiek is. In het tweede jaar nemen de werkgroepen met gespecialiseerde
onderwerpen toe. De methoden krijgen dan sterk aandacht, mede ter voorbereiding
op het derde jaar, dat geheel in een praktijkinstelling wordt doorgebracht. Dit
praktijkwerk wordt gesuperviseerd met het oogmerk integratie van theorie en
praktijkervaringen tot stand te brengen. In het laatste en vierde leerjaar kan de student
zich bezinnen op fundamentele vragen die de voorafgaande studie heeft opgeworpen.
Dit beduidt dat de beginnende student door veel informatie, vooral uit de sector van
de menswetenschappen, wordt geconfronteerd met onvermoede aspecten en
perspectieven van het menselijk gedrag. Hierdoor wordt hij onzeker ten aanzien van
de waarden van zijn tot op heden gehouden levenskijk. Aldus ontdooid (eerste
subdoel), kan hij ontvankelijk worden voor nieuwe visies en kennis nemen van
bepaalde werkwijzen, die de mens helpen bij zijn zoeken naar een vrij en veilig
bestaan en naar een mogelijkheid om creatief van deze vrijheid gebruik te maken
(tweede subdoel). Het praktijkjaar biedt de student gelegenheid zijn nieuw verworven
inzichten daadwerkelijk toe te passen en tot een systematische handgreep te bevriezen,
(derde subdoel). De bezinning van het laatste jaar kan leiden tot een verdieping van
inzicht en ervaring waardoor hij een duurzame houding kan kiezen, waarmee hij zich
beroepshalve dienstverlenend opstelt tegenover zijn medemens die als cliënt zijn
service vraagt (einddoel).
Wat doen nu studenten en docenten met zulk een plan?
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Van scholier tot student
Observeren we nu deze feitelijke fasen van het opleidingsproces, om na hun
interpretatie een evaluatie te wagen die uitzicht kan bieden op een alternatieve
opleiding.
Eerstejaarsstudenten komen binnen na meestal geselecteerd te zijn op vooropleiding
(diploma middelbare school) en geestelijke geschiktheid (psychologisch onderzoek).
Zij gaan vaak op kamers wonen, moeten zelfstandig budgetteren en hun bestaan
organiseren, alsook volgen zij per week een twintigtal lessen op het terrein van
sociologie, psychologie, filosofie, antropologie, rechtswetenschap, geschiedenis,
oefeningen in expressie door woord en gebaar, manuele expressie, muzikale vorming,
inleiding in maatschappelijk en cultureel werk en andere agogische werksoorten.
Iedere les duurt vijftig minuten en na tien minuten pauze komt ae volgende docent
met de volgende les. Van dit schema bestaan nuances, maar het beginsel van diverse
docenten die diverse lessen geven, bestaat als regel nog overal. De kamerbewonende
student oriënteert zich veelal spoedig op de klas; de thuiswonenenden, zeker wanneer
het spoorstudenten zijn, ontberen vaak deze spoedige klasse-betrokkenheid en komen
veelal niet bijtijds tot affiliatie met de groepsmatige ontwikkelingen in de klas. De
mens- en maatschappijwetenschappen gaan analyserend te werk en ontmythologiseren
menig heilig huis van de tot adolescent en student geworden puber-scholier.
Dit gebeurt nog vaak in een vakjargon waarin bijvoorbeeld ‘onder woorden
brengen’ verbaliseren heet. Bij dit doceren van veel ‘vakken’ door veel docenten,
raakt de student verzeild in hokjes, versterkt vaak door tegenstrijdige of voor de
student schijnbaar controversiële meningen van docenten en auteurs. Publicisten die
de student aanvankelijk als model wil zien, blijken vaak ruzie-makende hooggeleerden
te zijn die elkaar op zeer onhoffelijke wijze becritiseren. De student poogt het
onderscheid te volgen tussen de vele vormen van maatschappelijk werk,
samenlevingsopbouw, cultureel werk, en dergelijke meer. Na zijn eigen heilige
huisjes te hebben laten platbranden, leert hij nieuwe heilige huisjes respecteren. Er
zijn studenten die een nieuwe mens willen worden en er zijn studenten die zeggen:
‘Och, je hebt eenmaal een mening en die verander je niet gauw’. Er zijn studenten
die uitermate hip gekleed en gekapt door het leven gaan, en er zijn studenten die het
oude portret van de classe moyenne vertonen. De quasi chic en stugge notarisdochter
zit naast de hoekige zoon van een stratenmaker. In Nederland betekenen twee zulke
milieu's meestal ook nog twee onderscheiden subculturen. Binnen dit klimaat bedreef
menige academie-docent reeds lang wat hedentendage maatschappij-kritiek zou
heten. Voor de meeste en traditionele studenten bleef hij tot voor kort onverstaanbaar.
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Men was niet of nauwelijks geïnteresseerd in politiek. Het aanvankelijk grote getal
van vrouwelijke leerlingen heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld. De docent die
zich kritisch ten opzichte van de maatschappij opstelde, was voor de traditionele en
de de-academie-normerende studenten vaak niet aantrekkelijk, omdat hij in hun ogen
geen stof aandroeg die relevant was voor het overgeleverde beroepsbeeld, dat zij als
een vanuit de bestaande maatschappij aangestelde figuur zagen die afwijkelingen
resocialiseerde. Waar bij de meeste opleidingsprogramma's nauwelijks of geen
systematisch werk werd gemaakt van de voor het leren noodzakelijke motivatie,
bleef de student deels ongemotiveerd tot luisteren en studeren en ging veel van wat
hem werd voorgeschoteld verloren.
Tegenwoordig komen ook meer studenten naar een sociale academie, niet zozeer
om een beroep te leren, maar om nog wat verder te studeren zonder meer. ‘Ik wou
eigenlijk sociologie gaan doen, maar toen ik hoorde dat je zoveel wiskunde kreeg,
heb ik maar voor de sociale academie gekozen’. Ook studenten die een jaar universitair
onderwijs hebben gevolgd, zwaaien soms om naar een meer praktisch georiënteerde
academie en zij zullen in dit instituut misschien pogen een compensatie voor hun
universitaire verlangens te vinden; daarmede onzuivere impulsen gevend aan het
opleidingsklimaat. Mannelijke studenten stellen zich vaak meer beschouwelijk op
in de opleiding, willen filosoferen en raken geboeid door de verkenning van resultaten
van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Aan een toepassing van wetenschappelijke
kennis komt menigeen nauwelijks toe, naast onvoldoende training hierin, ook omdat
de student dan vanuit de heerlijk vrije beschouwing moet terugkeren naar de koude
werkelijkheid waar hij het geleerde dient aan te wenden ten bate van anderen, en van
ik-betrokkenheid tot daadwerkelijk naar anderen gewend moet komen.
Tot op heden heeft een aankomende eerste-jaars maanden nodig om in dit nieuwe
veld van zelfstandig leven ook nog te begrijpen wat een groep onder de oudere jaars
met maatschappij-kritiek, revolutie, democratisering, antiautoritair en projectonderwijs
bedoelt. Hij probeert intussen zijn identiteit te vinden, ook in het verkeer met het
andere of hetzelfde geslacht. Langzamerhand mist de student de leiding van het
middelbare-school type, vindt die niet altijd terug bij academie-docenten en komt
eventueel ter beschikking van studentenleiders. Lessen in psychologie, vooral met
betrekking tot de leeftijdsfasen, zouden reeds voor middelbare scholieren hogere
prioriteit kunnen hebben dan lessen in de maatschappijleer. Is veel van de huidige
samenlevingsproblematiek niet juist een gevolg van alleen denken in grote
onoverzichtelijke structuren, waarbij het uitgangspunt mens wordt veronachtzaamd?
Zelfkennis zou vooraf dienen te gaan aan maatschappijkennis. En hiermede zijn wij
na onze observatieschets al inter-

Streven. Jaargang 23

673
preterend bezig. Na een jaar studie is menige student ontworteld en overwoekerd
met nieuwe wijsheden, geldt hij voor studenten van andere opleidingen vaak als een
moeilijke-woord-gebruiker, een humorloze probleemprater, heeft weinig geïntegreerd,
veel ingewilligd op grond van tentameneisen, en nu en dan zich geïdentificeerd met
een docent, met als consequentie een verlies van objectiviteit ten aanzien van zijn
persoonlijke instelling en zijn studie. De keuze voor een bepaalde studierichting die
halverwege of op het eind van het eerste jaar mogelijk is, biedt een enkele student
schijnbare zekerheid en betrekkelijke duidelijkheid. De klasse-groep komt in de
differentiatiefase, men respecteert elkaar op afstand en waardeert of ontziet ieders
eigenheid.
Interpreterend kunnen we zeggen dat de student binnenkomt in een primair door
docenten bepaald milieu waarin de enige norm is dat hij geacht wordt een op de
studie en het beroep gerichte hardwerkende te zijn. De student weet hier veelal nog
geen raad mee. Hij kent docenten alleen als strenge en/of vader- of vriendfiguren.
Ongedwongen en toch beschaafde omgang in klas- of werkgroep met een deskundige
of docent kost een aantal studenten vooralsnog moeite. Anders is het op een
studentenfeest, waar zij de docent als vader- of vriendfiguur durven benaderen, omdat
hier de norm der zakelijkheid, zo nauw geassocieerd met autoriteit, ontbreekt. Doordat
met name de stafleden van een academie - dat zijn functionarissen in volle dag- en
avonddienst van de school, met een minimum aantal lessen van acht en daarneven
een aantal staftaken - docenten in plaats van functionarissen heten, komt hun
‘leraarsambt’ vaak eenzijdig op de voorgrond. De docent wordt menigmaal tegen
zijn zin in de rol van een middelbareschoolleraar-oude-stijl gedrongen. Studenten
hebben vaak nog geen eigen stijl van studie, van afspraken nakomen, in een klas het
woord kunnen en durven voeren. In potentie heeft welhaast elke student de capaciteit
hiertoe wel, maar de opbouw van het schoolsysteem maakt een mobilisatie van zijn
talenten niet gemakkelijk. Door in klasverband het grootste deel van de week bijeen
te zitten, komt de klas op den duur in een groepssituatie en treden groepsverschijnselen
op. De eerste maanden kenmerken zich door onzekerheid, verkenning, kat uit de
boom kijken, kijken naar leiders, want ieder lesuur heeft de klasgroep een andere
leider met een andere leiderschapsstijl. De onzekerheid in het begin van het leerproces,
o.m. voortkomende uit het losweken van de student uit zijn gevestigde orde, valt
samen met de onzekerheid die voorkomt bij het procesbegin van de klasgroep die
voor eerstejaars een belangrijk leefmilieu wordt.
Zo kan het een probleem zijn dat normale groepsverschijnselen, bijvoorbeeld
onlust en onrustgevoelens voortkomende uit de machtsstrijdfase van de groep, worden
geïnterpreteerd als gevoelens die voortkomen uit oplei-

Streven. Jaargang 23

674
dingsproblemen. Vaak is het zo dat docent en student zulke reacties niet eens als
zodanig onderkennen, maar als rationele protestactie willen zien. De verwarring van
deze vermeende protestacties met daadwerkelijke en bewust ondernomen protestacties,
die daarnaast plaats vinden, is vaak aanleiding tot het treffen van onjuiste
oplossingsmaatregelen. De student verklaart elk sociaal verschijnsel in de klas dan
alleen maar vanuit grote opleidingsstructuren. De docent verklaart een sociaal
verschijnsel vaak alleen vanuit de persoonlijkheidsstructuur van de student, maar de
realiteit van het groepsfenomeen blijft buiten beschouwing. Doordat het
opleidingsprogramma als regel niet is afgestemd op het klasse-groepsproces en omdat
men niet voldoende onderkent dat er twee onderscheiden categorieën van acties zijn,
worden de ontwikkeling van het opleidingsprogram en de ontwikkeling van het
groepsgebeuren in plaats van elkaar steunend, elkaar vijandig. Het program negeert
het groepsproces, d.w.z. negeert het bestaan van groepsleden in een duurzaam
interactie-geheel dat zich patroonmatig ontwikkelt. Men neemt de kwalijke gevolgen
hiervan wel waar, maar niet de oorzaak: het ontbreken van zelfbestuur bij de groep.
Biedt een studieleider, een dekaan of een mentor in plaats van democratie hier
uitkomst? Dit lapmiddel wordt menigmaal toegepast. Docenten doceren academisch
democratie, maar maken deze niet of onvoldoende waar door democratische
verhoudingen aan te kweken. Democratie is niet bereikt wanneer een docent van zijn
pupiter afkomt of bereid is tot discussie, zoals werkgroepen en projecten aantonen.
Studie niet alleen van het agogisch proces bij cliënten van het maatschappelijk
werk, maar primair bij de studenten zelf, zou verhelderend werken in een
studenten-wereld waarin sociale ruilverkaveling nieuwe wegen heeft opengelegd die
door menig student nog niet ontdekt zijn, waardoor verdwaling mogelijk is.
Wanneer het subdoel van de eerste opleidingsperiode het afleren van oude patronen
en het ontvankelijk worden voor nieuwe denk- en gedragswijzen is, lijkt dikwijls dit
doel in dit stadium niet bereikt.

Van student tot adspirant beroepskracht
Het programma wordt in het tweede jaar meer persoonsgericht voor wat de
methodentraining betreft. In dit jaar wordt van de studenten meer zelfwerkzaamheid
verwacht, o.a. via een hele of halve dag stage in een praktijk buiten de academie.
IJverige studenten raken onderhand enigermate thuis in populaire
maatschappij-kritische literatuur, waardoor enkelen de wereld als een poel des bederfs
gaan zien en een a.h.w. calvinistische levenskijk gaan herstellen (of compenseren?).
Met meer durf dan in het begin experimenteren veel studenten met hun leven. Het
gemis aan zelf-
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bestuur in de klasgroep compenseren zij met overaccentueren van hun zelfbestuur
buiten de klasgroep. Deze gaat vrijwillig in hechtenis in plaats van een boete te
betalen, gene proeft LSD. Met redelijk goede moed gaat het merendeel op het eind
van het tweede jaar zijn stage in. Een niet onbelangrijk deel ontdekt dan pas, en wel
met behulp van een supervisor, de zin van het gedoceerde in de twee voorgaande
jaren. Maar ook in dit tijdvak doen zich tegenwoordig meer moeilijkheden voor dan
vroeger. Menig instellingsteam waarin de student stapt, kent interne spanningen,
meestal nogeens versterkt door democratiseringsbewegingen. Waren vroeger homofilie
en druggebruik eigenschappen van maatschappelijk-werkcliënten, thans kan ook een
agogisch werker zelf homofiel of druggebruiker zijn. Een instellingsdirecteur die bij
een adspirant-stagiair sympathie had opgewekt door zijn anti-autoritaire publikaties,
blijkt in de praktijk een autoritaire stage-leider te zijn.
Een student denkt politiek geëngageerd te zijn, maar wordt op zekere
stage-instelling niet geaccepteerd omdat hij in feite niet op de hoogte is van politieke
verhoudingen en situaties.
Een stagiair organiseert een maatschappij-kritisch kerstfeest met
middelbare-schoolmeisjes op een vormingscentrum, en de hele troep gaat huilen.
Kortom, ook overmoedige en zelfingenomen stagiairs leren van hun falen en groeien
langzaam naar een zelfstandigheid.
Juist de koude douches van de praktijksituaties doen studenten vaak terugverlangen
naar de vertrouwde en gemoedelijke sfeer van het academie-huis. Het is dan ook
steeds een teleurstelling voor hen dat door de steeds groter wordende
leerlingen-aantallen, bij een niet voldoende groeiend docentental, een functionele
rationaliteit gaat overheersen.
Voor zover er beroepsproblemen zijn, worden die ook vaak door maatschappelijk
werkers te lijf gegaan met normatieve of quasi-wijsgerige beschouwingen, door
culturele werkers worden ze wel ontvlucht door plezier te scheppen in creatief spel
en het ludieke element uit de coulissen te halen. Indien hierna het vierde jaar een
bevestiging dient te zijn van het in voorgaande jaren beoefende, vindt deze slechts
voor enkelen voldoende plaats. De vaak toch oppervlakkige verkenning van bepaalde
wetenschappen, leidt bij menig student in het vierde jaar tot een regressie. Voor hem
betekent een ontdekken van eigen tekorten veelal niet een uitnodiging tot studie,
maar leidt het tot een terugvallen op een tweede-jaarsniveau, van onzekerheid en de
oplossing verwachten van docenten. De vraag naar duidelijke waardegeladen lessen
is dan vaak zeer groot. De afgeschafte religie en zeden worden vervangen door
vereenzelviging met bepaalde sociale filosofieën die men niet diep gaat bestuderen,
maar die een docent bij voorkeur kant en klaar als een ideologisch pakket moet
brengen.
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Docenten
Op het lesuren-systeem is ook een deel van de positie van de docent gestoeld. De
stafdocent is niet vrij een bepaalde taak op zich te nemen die hij didactisch
verantwoord acht, maar wordt primair gebonden aan een aantal verplichte lesuren.
Een stafdocent is voor de mammoet-overheid slechts grijpbaar voorzover hij is
geplaatst in een lesrooster uitgedrukt in lesuren, en lesuren verkrijgt men door
‘vakken’ te geven.
Onder druk van de democratisering erkent het Rijk uitzonderingen, maar die
moeten dan als dispensatie worden aangevraagd. Stafdocenten hebben in de bepaling
van hun positie geen inspraak en zijn gebonden aan oude opvattingen over ‘de leraar’.
Stafdocenten van sociale academies hebben ook geen plaats in een lichaam van
overleg met de overheid. De docenten zijn als regel niet didactisch geschoold, zijn
meestal vaklieden op het terrein van sociale wetenschappen en genendele geprepareerd
op het overdragen van kennis en kunde en nog minder op het democratisch en
duurzaam omgaan met adolescenten in een persoonsgericht programma.
Iedere docent doceert vanuit zijn persoonlijk waardengamma, vaak beperkt door
zijn vakgrenzen en zijn vaktaal. Docerenden bekritiseren praktijkinstellingen, en
praktijkinstellingen bekritiseren opleidingen. De opvattingen van docenten onderling
en van docenten en praktijkinstellingen over hoe een beroepsopleiding aan een sociale
academie moet zijn, en of het eigenlijk wel om een beroepsopleiding gaat, divergeert
menigmaal, en dat niet ten gunste van de student, over wiens hoofd soms een strijd
van visies wordt geleverd, waarbij de pientersten zich meestal redden door voor een
of andere partij te kiezen. Het belangrijkste deel van de roep om meer democratie
richtte zich op meer inspraak in de samenstelling van het leerplan.
Naast enkele altijd tot experimenteren bereid zijnde docenten is er een groep
docenten die ook wel wil zoeken naar nieuwe vormen, maar dat zonder veel durf en
in een traag tempo doet. Met het z.g. projectonderwijs is het menigmaal zo gegaan.
Van docentenzijde is men vaak erg bevreesd voor verlies van traditionele lesstof en
ziet weinig de op grond van sociale wetenschappen te rechtvaardigen nieuwe
structuren van een opleiding. Veel docenten, maar ook veel studenten houden
onderwijs en werkelijkheid gescheiden. Misschien mogen we het klimaat waarin
menig docent leeft, kenmerken met drie versprekingen uit docenten-mond. Een sprak
van intellectualiteit waar hij actualiteit bedoelde, een ander sprak van agogie
bedreigen, toen hij agogie bedrijven bedoelde, en een derde zei ontmoediging waar
hij ontmoeting bedoelde. Daar alle academies qua staf onderbezet zijn, variërend
van 12% tot 20%, is iedere docent overbelast en komt
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de student tekort. De teleurstelling en vaak frustratie van menig docent is, dat hij
met een wetenschappelijke belangstelling jong-volwassenen denkt te kunnen opleiden,
waarna hij spoedig ontdekt zijn wetenschap nauwelijks te kunnen bijhouden door
velerlei school-en studentenbesognes. In plaats van jong-volwassenen ontmoet hij
door opleidingsstructuren en door bepaalde docenten als onmondig behandelden. De
betekenis van dit alles is dat docenten vaak fungeren als individuele ‘stuntmen’, niet
gecoördineerd werken en als regel geen bekwaamheid hebben in het omgaan met
opleidingsprocessen op lange termijn.

Alternatieve opleiding
Hoe manifesteerde zich de democratische beweging vanuit deze factoren? Het streven
naar democratie als leefwijze binnen de opleiding is spoedig verwikkeld met het
streven naar meer sociale actie of revolutie als opleidingsdoel. Democratisering bleek
zich dan niet alleen te beperken tot de wens tot inspraak. De keerzijde van inspraak,
de afspraak, het contract, de actieve deelname, blijkt in feite voorlopig een moeilijke
zaak. Dat de roep om meer inspraak vooralsnog niet leidde tot nieuwe vormen van
coöperatie die direct effect demonstreerden, is misschien mede te wijten aan de
onpraktische belangstelling van contesterenden voor het onvoorbereid willen opzetten
van grote nieuwe bestuurs- en beheersstructuren, zonder dat men wist welke
doeleinden deze structuren moesten dienen. Kortom, men wilde aanvankelijk een
personale democratie invoeren na de verstarring van de functionele rationele opbouw,
maar trachtte dit te bereiken via een nieuwe functionele rationaliteit, waarin uiteraard
wederom de individuele student het zal afleggen tegen de sociale controle van een
utiliteitssysteem. Na de autoriteit van de individuele docent vragen sommigen de
autoriteit van een nieuw gezagssysteem. Hierbij gaan sociale-academiestudenten tot
op heden nauwelijks uit van hun eigen situatie en mogelijkheden, maar hanteren in
discussies niet-proefondervindelijk geteste universitaire schetsen als modellen voor
hun handelen.
Democratie zou hier echter kunnen betekenen: de groep haar vrijheid geven en
overeenkomstig haar ontwikkeling tot de opbouw van een relatiegeheel laten komen,
waarin de leden-studenten hun vrije positie gewaarborgd krijgen binnen de sociale
dwang van een groep. De positie van de docent zou afgestemd dienen te zijn op de
klas-groepsstructuur. Hierbij zou de docent er voor moeten waken dat
groepsproblemen niet direct of indirect naar hem worden gespeeld, maar dat hij de
groep haar problematiek dan teruggeeft en daarmede noopt tot het hanteren van het
democra-
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tisch regiem, d.w.z. de groep neemt zelf de besluiten die voor haar doeleinden nodig
zijn.
Een klasgroep kan, blijkens ervaringen op dit gebied, zelf haar leerbehoeften
peilen. Zij kan zelf haar werkdoelen formuleren. Zij kan zelf regelen hoe die doelen
bereikt kunnen worden. Zij kan zelf haar eigen handelen observeren, interpreteren
en evalueren. Voor menig docent ligt een nieuwe en boeiende rol als medewerker
of adviseur, als begeleider, agoog, naar meer zelfstandigheid en vrijheid. Binnen een
jaar kan aldus een klasgroep tot democratie worden gebracht, waarin men
gedisciplineerd de groep bestuurt tot het welzijn van de studenten-leden.
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid dat het bij deze opleidingsinstituten zou
dienen te gaan om Program en Proces. De ontwikkeling van een programma kan
volgens democratisch princiep geschieden op basis van een proces dat zich voordoet
bij een opleidingsgroep die gedurende meerdere jaren bestaat. Plannen om een
opleiding te maken waarin de student individueel kan voortgaan, zodat de ene student
drie jaar voor het opleidingspakket nodig heeft en een andere vier jaar, lijkt geen
oplossing in deze maatschappij, die individualisering en privatisering niet als ideaal
heeft. In deze tijd geldt wederzijdse verantwoordelijkheid als een democratisch goed.
Dan verdient dit zeker toepassing bij de training tot agoog. Vervolgens is dan het
uitgangspunt het feit van een samenleving in een studiegroep, studie-commune. Het
verschijnsel groep dient onderkend en gehanteerd te worden, met alle consequenties
van dien, ook voor de zgn. vlugge studenten, die verantwoordelijk moeten worden
voor hun studiegenoten en niet dienen weg te vluchten in een zich voortspoedende
elite die dan automatisch straks de macht weer grijpt. De sociale - en agogische
wetenschappen tonen wat met een groepsgewijs samenwerken kan worden bereikt
ten aanzien van het doel dat ieder groepslid zich stelt. Hierom behoort het leren
functioneren in een studie-groep tot één van de eerste opleidings-doelobjecten te
worden. De informatie die een student nodig heeft is zoveel omvattend en vlug
veranderend, dat hij onmogelijk geheel binnen een opleiding gebracht kan worden.
Primaire aandacht lijkt daarom nodig voor het aan de student bijbrengen van een
studie-houding, waarmee hij zelf in staat zal zijn binnen een team, een
onderwijscoöperatie, kennis en kunde te verwerven en toe te passen. Hiertoe zal het
studie-team aantrekkelijk behoren te zijn. Verschillende ervaringen met groepsgericht
academie-onderwijs laten zien dat op den duur het effect hiervan groter zal zijn dan
bij stofgericht onderricht. Dit te realiseren vergt deskundigheid die bij menige
academie reeds thans in beperkte mate voorhanden is. Maar eerst zal de keuze voor
deze vorm door de totale academie moeten worden
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gedaan, zowel door docenten als studenten. Docenten zijn gauw wantrouwend omdat
ze de eerste tijd de processtudie voorrang zien krijgen boven de programstudie, terwijl
studenten dikwijls wantrouwend zijn uit een aangeprate vrees voor manipulatie.
Ervaring toont dat studenten met een maatschappijgerichte belangstelling als regel
meer participatie hebben in werk-teams. Gering maatschappelijk-georiënteerden
vertonen geringe participatie in zulke werkeenheden. Vooral bij eerste-jaars lijkt
motivatie tot en training in participatie een hoge prioriteit te verdienen. De
procesbegeleiding van deze groep zou dienen te geschieden door een staflid die bij
dezelfde groep geen andere functie heeft, als bijvoorbeeld docent of supervisor, om
rolverwarring te voorkomen.
De begeleider zou de groep moeten helpen zelf te programmeren en hij zou dienen
te interveniëren overeenkomstig rolvoorschriften van iedere procesfase. Daar het
beginsel van dit optreden de democratie is, zal de groep binnen de door haar
gemeenschap gestelde grenzen een grote vrijheid kunnen hebben. Het
opleidingsprogramma kan daarmede van groep tot groep verschillen. Als de begeleider
de groep helpt bij het voorzien van de consequenties van haar handelen, biedt vier
jaar voldoende mogelijkheid tot bijsturen wanneer een procesomweg dat mogelijk
maakt. Stafleden-begeleiders moeten dan primair agoog en eventueel bovendien nog
vakman op een bepaald gebied zijn. Dit vraagt een nieuw type stafdocent en vórmt
een nieuw type student.
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Waarschuwingssystemen bij dieren
Geert Verschuuren S.J.
Onlangs is er een Nederlandse vertaling verschenen van een rijk geïllustreerd boek
over wat er zich afspeelt tussen dieren en planten, in hun contacten met elkaar en
hun omgeving1. We hadden er al een vermoeden van, dat veel van wat dieren elkaar
‘doorseinen’ niet voor mensen bestemd is. Toch heeft de nieuwsgierige wetenschapper
in de mens enkele berichten en codes kunnen onderscheppen. Het boek Dier en
signaal getuigt ervan dat enkele kundige ethologen hun luisterposten met niet geringe
wetenschappelijke middelen hebben uitgerust.
Bijna intuïtief weten we dat alles wat leeft iets eigens, iets zelfstandigs heeft: het
leeft een eigen leven temidden van een wereld waarvan de eigenschappen voortdurend
kunnen variëren door weer en wind. Reeds een honderd jaar geleden sprak de Franse
fysioloog Claude Bernard van de twee milieus waarin een dier moet leven: een
inwendig en een uitwendig milieu. We weten van de mens hoe de huid als het ware
een eigen wereld omgeeft, waarin een vrij strenge constantheid heerst: zo mag het
bloed bijvoorbeeld niet te zuur, te verdund of te koud zijn - evenmin in
tegenovergestelde richting. De sterk veranderlijke omgeving zou deze constantheid
kunnen bedreigen, zodat het lichaam bij overdadige warmte met transpiratie of bij
ongewoon ‘zure’ voeding met uitscheiding reageert.
Elk organisme beschikt dan ook over regulerende middelen om tegen veranderingen
van buiten bestand te zijn. Zo is gebleken dat alle organismen in hun weefselvocht
en bloedplasma (= inwendige milieu) enkele zouten bevatten in een bepaalde
verhouding die veel overeenkomt met die van zeewater. Zelfs de cellen en organen
van dieren waarvan de voorouders vele miljoenen jaren geleden onafhankelijk van
de zee werden, kunnen niet lang enige afwijking van belang van de normale
zeewaterige samenstelling van het bloed verdragen. Uitscheidingsorganen hebben
dan tot taak deze interne bestendigheid te handhaven. Hetzelfde geldt voor de
concentratie van deze zouten; verandert deze concentratie buiten, bijvoorbeeld bij
migratie van zeewater naar zoetwater, dan moeten dergelijke dieren inwendig deze
‘druk’-verandering kunnen weerstaan met speciale mechanismen.
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Hieruit volgt dat dier en plant in contact staan met de buitenwereld: zij moeten de
omgeving kunnen registreren. Het leven vormt een open systeem, want het ontvangt
voeding en energie van buiten. Doch dat niet alleen; vaak moet een organisme zich
oriënteren in zijn omgeving, het moet zijn voedsel of prooi lokaliseren; het is veelal
afhankelijk van zijn soortgenoten wat betreft bescherming en samenwerking, maar
ook voor zijn nageslacht (voortplanting). In de loop van de evolutie zijn contacten
in de vorm van kleur-, geur- en geluidsignalen wellicht talrijker geworden dan de
meer ‘primitieve’ reacties op de buitenwereld, zoals ionen-samenstelling, zuurgraad,
osmotische druk en temperatuur. Daarmee is een zeer boeiend onderwerp aangesneden
dat in de jonge wetenschap van het dierengedrag, de ethologie, op een zeer exacte
wijze aan de orde komt. Het boek behandelt in korte, gedegen fragmenten met vele
illustraties de manieren waarop levende wezens met hun zintuigen de omgeving
kunnen registreren en hoe ze dan vervolgens op deze waarnemingen reageren.
Zintuigen zijn eigenlijk meetapparaten voor bepaalde aspecten van de omgeving.
Zij reageren specifiek op geluidsgolven, op de richting van de zwaartekracht, op
lichtgolven al naar gelang hun golflengte (verschillende kleuren) en intensiteit, op
geur- en smaakstoffen enz.. Interessant is nu dat het organisme deze informatie - of
het nu mechanische, fysische of chemische prikkels zijn - steeds omzet in
stroomsterkte, die via een bepaalde zenuwvezel naar het centrum geleid wordt, het
centrale zenuwstelsel. Uit de snelheid van opeenvolging van zenuwimpulsen leest
het centrale zenuwstelsel dan af wat er buiten aan de hand is. Niet alles kan aan de
orde komen, en daarom gaat het boek slechts summier in op de uniforme processen
waarin licht, concentratie van een stof, temperatuur, geluid enz. worden omgezet.
Deze uniforme processen spelen zich af over de zenuw als elektrochemische geleider.
Eenmaal in het centrale zenuwstelsel aangekomen moet de informatie van buiten
verwerkt worden. Allereerst worden de binnengekomen berichten uitgezeefd; het
gaat alleen om relevante informatie. Wellicht moet dan ook het ‘nieuws’ vergeleken
worden met wat al bekend was: namelijk met die gegevens die in het geheugen of
de erfelijkheid - wat ook een soort geheugen is - opgeslagen liggen. Tenslotte moet
het organisme op basis van zijn informatie stappen ondernemen: bepaalde organen
activeren, spieren samentrekken en remmen, hormonen inschakelen als tweede soort
boodschappers - wederom allemaal via de elektrochemische weg van de zenuwen.
Misschien kunnen we nu iets begrijpen van reacties van dieren op bepaalde prikkels.
Voor een roofdier vormt een prooi als het ware een prikkel die een prooi-vang-reactie
oproept. Zou een prikkel dan niet uitgebouwd kun-
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nen worden tot een signaal, waarmee de aandacht van de ander getrokken wordt of
waarmee aan de ander iets meegedeeld wordt? Het meest voor de hand liggend zou
het zijn signalen te ontwikkelen die het voortleven van de soort ten dienste staan.
Voedsel is een primaire levensbehoefte; directe herkenning van een geschikte
voedselbron of onderlinge informatieuitwisseling over waar wat te halen valt, is voor
een diersoort gunstig te noemen. Bloemen die voor hun stuifmeel-bevruchting
afhankelijk zijn van insekten, zouden er erg bij gebaat kunnen zijn, als bepaalde
insekten bij voorkeur hún bloemsoort bezoeken; als ze eens over eigen loksignalen
konden beschikken. Voortplanting van een diersoort is misschien pas goed
gegarandeerd als mannetje en vrouwtje van één soort elkaar snel ontdekken en weinig
vergissingen maken. Maar ook zou men zich signalen kunnen voorstellen die echte
concurrenten waarschuwen zodra zij het beperkte voedselareaal of de geliefde van
een ander naderen.
Bovenstaande opsomming wordt in het boek Dier en signaal uitvoerig met
voorbeelden en onderzoekingen geïllustreerd. Inderdaad heeft de plantenen
dierenwereld uitvoerig met deze mogelijkheden geëxperimenteerd. In een evolutie
van duizenden jaren heeft er waarschijnlijk een natuurlijke selectie plaats gevonden
ten gunste van de organismen die het meeste de aandacht trokken van diegenen
waarvan ze voor voeding en voortplanting afhankelijk waren. Specifieke signalen
en specifieke reacties blijken vaak de beste overlevingskansen te hebben geboden.
In kolonies van min of meer samenwerkende dieren is de ontwikkeling van
communicatie-signalen veelvuldig aangetroffen. Waarschuwende signalen bij
spreeuwen, kuddedieren etc. ter alarmering van de hele groep zijn het meest bekend.
Zo bestaan er ook scholen van bepaalde vissen waarvan een gewond individu door
het uitscheiden van een schrikstof de andere vissen waarschuwt. Het verstaan van
zo'n signaal heeft uiteraard een vitale functie. Eigenlijk geldt iets soortgelijks, wanneer
de leden van een groep over een pasontdekte voedselbron geïnformeerd kunnen
worden. Zo'n dierentaal is vaak erg efficiënt; door Von Frisch is die van de honingbij
het beste onderzocht. In een ingewikkelde dans wordt aan de korfgenoten de afstand
en de richting van de nectarvondst meegedeeld; informatie over de bloemengeur
draagt de bij aan haar lijf mee. Alleen wie de code kent, kan de mededeling verstaan;
dat is een signaal.
Het lokken van ‘bevruchters’, de insekten, is voor vele bloemen eveneens van
vitaal belang. Het signaal moet voor bepaalde insecten gelden - om er zeker van te
zijn dat het stuifmeel dat ‘en passant’ wordt meegenomen, werkelijk op de stamper
van soortgenoten terecht komt. Veelal bedient de plant zich hierbij van bepaalde
kleuren. Het insektenoog is erg gevoelig voor ultraviolet en geel. Veel bloemen
worden zo frequent door insekten
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bezocht omdat ze het voor ons onzichtbare ultraviolet rijkelijk uitstralen. Rood is
voor hen meestal onzichtbaar; inheemse, vuurrode bloemen zijn in Europa dan ook
zeer zeldzaam. We zouden kunnen zeggen dat zowel kleur als geur een uitdagend
reclame-bord vormen voor vele insekten. Zo weet de stinkzwam met een truc gebruik
te maken van de geurgevoeligheid van bepaalde insekten: zijn quasi-aasgeur lokt
vele kadaver-insekten. Een vernuftig lokmiddel hebben de orchideeën ‘uitgevonden’:
hun bloemen hebben vaak de vorm van enkele insektenwijfjes; bovendien trekt een
seksuele namaakgeur de mannetjes aan die aldus de bestuiving van de orchideeën
garanderen.
Om de soort in stand te houden - dus om de noodzakelijke versmelting van zaaden eicellen van eenzelfde soort te waarborgen - heeft de natuur een grenzeloze
vindingrijkheid ontplooid. Mannetjes en vrouwtjes moeten elkaar allereerst als
mogelijke partners kunnen herkennen; bovendien zou de bronsttijd of verdere
bereidheid van het vrouwtje in signalen (geuren, kleuren enz.) uitgedrukt kunnen
worden. Veelal treffen we een aangeboren herkenningsvermogen aan, dat vaak tot
een eenvoudig patroon terug te brengen is: een bepaalde vorm of kleur van onderlijf
en vleugels is voor vele dieren als herkenningsteken voldoende; in het eigen leefmilieu
van zo'n diersoort blijkt een dergelijk vereenvoudigd schema van de werkelijkheid
vergissingen tot een minimum te beperken.
Vele diersoorten blijken nog over signalen te beschikken om concurrenten af te
schrikken. Vogels waarschuwen vaak met hun zang eventuele territorium-schenders.
Het is begrijpelijk dat dieren met een beperkte broodwinning het meest geducht zijn
voor dieren met verwante voedselbehoeften. De geweldige kleurenrijkdom die we
bij koraalvissen aantreffen zou wel eens met dit gegeven kunnen samenhangen; hun
bijzondere ‘beroepskleding’ waarschuwt mogelijke concurrenten vooral op korte
afstand. Behalve kleurpatronen vinden we bij landdieren vaak de markering van het
eigen territorium met geurstoffen of urine. Veelal is het dier in het centrum van zijn
territorium het meest agressief ten opzichte van binnendringers.
Uit deze verschillende categorieën van signaalsystemen blijkt wel dat vele
lichamelijke eigenschappen, zoals grootte en vorm, kleur en geur allerminst zonder
betekenis zijn. Vele lichaams-structuren waaraan aanvankelijk wellicht nauwelijks
betekenis werd toegekend - tenzij zuiver fysiologisch - blijken van bijzonder belang
te zijn in het gedragsleven van plant en dier: in hun communicatie, hun seksuele
contacten en zelfs sociale contacten - hoewel dat laatste in de zin van
groeps-structurering, stemming en begroeting in dit boek weinig aandacht krijgt.
In eerste instantie berust de uitgroei van deze signalen op het dierlijk vermogen
informatie van buiten te kunnen opnemen en in een centrum te
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verwerken. Vervolgens blijkt de ontwikkeling van een dergelijk uitgewerkt
signaalsysteem eveneens voor een groot gedeelte te steunen op het algemene
evolutieprincipe van natuurlijke selectie, dat Darwin ooit voor meer inzichtelijke
lichaamskenmerken gepostuleerd heeft. Nu blijkt ook voor erfelijke signaaltekens
te gelden dat, naarmate de signalen duidelijker en specifieker zijn, de paring
trefzekerder is; en dat heeft differentiële voortplanting tot gevolg.
Aldus neemt de ethologie een belangrijke plaats in in de biologie; zij slaagt erin
de evolutietheorie in een groter kader te zetten; zij bevrijdt het organisme uit een
isolatie en plaatst het in een milieu dat niet alleen fysisch, maar ook biologisch is.
Gedragingen van en relaties tussen dieren blijken ook voor experimenten open te
staan. Dit boek, waaraan een aantal ethologen boeiende bijdragen geleverd hebben,
geeft een goed beeld van onderzoeksmethoden en de inzichten die daarbij bereikt
zijn.

Eindnoten:
1 D. Burkhardt e.a., Dier & signaal; oriëntatie en communicatie in de natuur, Kosmos, Amsterdam,
1969, 149 pp., 100 foto's, f 37,50.
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De andere studentenbeweging
Jan Art
Een colloquium, onlangs in Antwerpen gehouden over het thema ‘Meer vrijheid voor
meer mensen’, ontspoorde alweer, zoals ik de laatste tijd herhaaldelijk ervaren heb
met dergelijke gesprekken over meer levensbeschouwelijke onderwerpen, in een
debat over uitsluitend maatschappelijke actualiteitsproblemen, in dit geval de staking
in Limburg. Het is naar aanleiding van dit voor vele aanwezigen ‘frustrerende’ debat
dat ik ertoe gekomen ben onderstaand artikel te schrijven. Het is duidelijk het produkt
van een jonge geest en vertoont er dus ook de schaduwzijden van. Ik durf nochtans
enige hoop koesteren dat U het in uw tijdschrift zult opnemen, al heeft het niet de
kwaliteit van die van de gewone bijdragen. Ik zou van deze gelegenheid gebruik
willen maken om U erop te wijzen dat een belangrijk aantal van uw lezers studenten
zijn, maar dat U bijna nooit iets publiceert van de hand van een ‘jonge volwassene’.
Studenten en studentenbeweging worden in de huidige publiciteit vaak zonder meer
beschouwd als ‘links’, ‘progressief’, ‘kritisch’, ‘maatschappelijk geëngageerd’ en
dergelijke meer. In het beste geval wil men binnen de studenten nog een onderscheid
maken tussen een politiek bewuste, mondige minderheid en de grote massa van de
onverschilligen, vaderszoontjes en conformisten, wier enige ambitie zou zijn een
diploma te behalen en zich een carrière op te bouwen binnen de bestaande structuren.
Deze simplistische voorstelling van zaken zou niet zo onrustwekkend zijn als ze
niet de veronderstelling insloot dat de vraag van de mondige jongerengeneratie van
vandaag beantwoord kan worden door uitsluitend haar eisen op het sociaal-politieke
vlak in te willigen. Deze vooropstelling maakt echter de zo belangrijke dialoog
onmogelijk tussen ouderen en jongeren over andere dan politieke, mijns inziens
dringender vraagstukken, dringender in deze zin, dat er tenminste een begin van
oplossing voor gevonden moet worden, wil men voor de acties op sociaal en
maatschappelijk plan enige kans op werkelijk slagen scheppen. Als er dan toch enkele
bescheiden pogingen worden aangewend om in panel-gesprekken en dergelijke
onderwerpen van meer levensbeschouwelijke aard te behandelen, gaan de gesprekken
onder invloed van bepaalde elementen in de vergadering na korte tijd een richting
op die helemaal niet in de bedoeling lag van de gespreks-
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leider, noch in die van de meeste aanwezigen. Zo wordt bijvoorbeeld een bespreking
van het probleem van de vrijheid verschraald tot de maatschappelijke dimensie van
de menselijke vrijheid en een gelegenheid om de vergadering aan te zetten tot een
publieke stellingname in de kwestie van de Limburgse staking. Zo ontaardt een
gedachtenwisseling over gebruik en misbruik van verdovende middelen in een
aanklacht tegen politiegeweld, staatsautoritarisme en censuur.
M.a.w. sommigen die zo vurig opkomen voor democratie, volksvergadering, vrije
meningsuiting en inspraak, gaan anderen systematisch het recht ontzeggen
levensbeschouwelijke themata op zo'n manier te behandelen dat er nog andere
aspecten van aan het licht komen dan alleen maar de onmiddellijke toepassingen van
het programmapunt ‘politieke sensibilisering van de massa’. Een politiek-bewuste
minderheid gaat zich aldus opwerpen als de enige woordvoerder van de intelligentsia
van morgen.
Eenieder die enigszins vertrouwd is met het studentenvolk, weet nochtans dat
diegenen die niet zo ‘links’ denken, die hun kamer niet behangen met foto's van rode
idolen, die zich niet bekwaam achten de universitaire leerprogramma's in
sectievergaderingen eindelijk eens voorgoed te hervormen, en die niet menen dat de
hele menselijke problematiek van vandaag zich laat oplossen door totale revoluties,
structuurveranderingen, medezeggenschap, solidariteit met de arbeiders en contestatie
van de consumenten-maatschappij, niet perse voor conformisten moeten worden
verslelen. Er zijn er inderdaad nog die zo naïef zijn te menen dat de filosofie ook
nog verhelderend kan werken wanneer zij andere momenten van de menselijke
werkelijkheid bestudeert dan de maatschappelijke, en die zich afvragen of het nuttige,
maar ook eenzijdige geschrijf en gepraat van vandaag over sociale problematiek aan
de grondvragen van deze tijd niet voorbijgaat. Er zijn er die er zich van bewust zijn,
dat studentenbeweging ook ‘adoles-centenbeweging’ betekent en daar dan ook zowel
de positieve als de negatieve eigenschappen van bezit. Er zijn er die vrezen dat het
jeugdige gemis aan realiteitszin en het teveel aan engagementsbehoefte, de al dan
niet gezonde honger naar rationeel sluitende wereldbeelden en totale oplossingen op
het ogenblik worden uitgebuit door volwassenen die de jeugdige edelmoedigheid en
actiebehoefte misbruiken voor de realisatie van vaak heel banale bedoelingen.
Er zijn er die met onrust gaan vaststellen dat in de maatschappij van vandaag in
de eerste plaats gehoor wordt verleend aan diegenen die het hardste roepen, niet aan
degenen die het belangrijkste te zeggen hebben. Er zijn er die zich angstig afvragen
hoelang degenen die weten waar het om gaat, nog zullen wachten openlijk stelling
te kiezen, en of het niet stilaan te laat aan het worden is.
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Eenieder die de vijfentwintig voorbij is, weet toch dat bijvoorbeeld het probleem
van de Meirevolte pas in zijn hele scherpte wordt gesteld na het échec ervan. Eenieder
die enige levenservaring heeft, weet dat het niet zo moeilijk is het anders te willen,
maar het anders te doen. Eenieder is zich ervan bewust dat hét enige probleem
uiteindelijk is: zijn onmacht om de wereld waarin hij leeft te vermenselijken.
De grondvraag van iedere jongere op de drempel van de volwassenheid - en dan
gaat het om méér dan alleen een leeftijdsgebonden metafysische onrust - is, of zijn
dromen van een menselijker wereld en de waarden die hem meegegeven zijn in zijn
opvoeding, wel enige kans op realisatie hebben in het leven dat hem te wachten staat.
De fundamentele vraag van iedere adolescent is, of er inderdaad geen alternatief
bestaat tussen enerzijds het overleven ten koste van de jeugdige idealen, het zich
conformeren aan de immer geldende wet van de sterkste, of anderzijds het koppig
vasthouden aan de idealen van zijn jeugd, maar dat dan ten koste van een langzame
zelfvernietiging en met het perspectief van een bestendige mislukking.
Sommigen menen hierop reeds een antwoord te hebben gevonden. Er zijn er die
van iedere poging tot vernieuwing hebben afgezien en zich neerleggen bij hun situatie.
Voor hen betekent volwassenworden zich pijnloos laten inrijgen in de bestaande
maatschappij en zich, in naam van het realiteitsprincipe, schikken naar de geldende
wetten, die nu eenmaal inherent zouden zijn aan de menselijke conditie. Er zijn de
zelfmoordenaars van alle slag: de enen doen het door zelfverbranding, anderen
vluchten in verdovende middelen en pop-of hippiecultuur, weer anderen trekken naar
de derde wereld, maar allen wijzen zij de toestand zoals hij hier bestaat af, zonder
er een geldige vervangoplossing voor te kunnen geven.
Er zijn er zelfs nog die zich wenden tot de kerk: biedt zij misschien een uitweg
uit de absurditeit van hun levenssituatie? Maar die worden op het ogenblik misschien
nog het meest ontgoocheld. De affirmatie van de verhouding tot de Andere, van de
verticale dimensie van het leven, komt nog weinig ter sprake, behalve bij enkelen
die men als ‘vieillards de chrétienté’ heeft willen doodverven. Ook hier woedt de
socialiseringsvirus en gooit men bepaalde grondprincipes, omdat ze tot voor kort op
inadequate wijze werden toegepast, overboord in plaats van ze te revaloriseren.
Er zijn er tenslotte die de bestaande maatschappelijke structuren de
hoofd-verantwoordelijkheid geven voor het ontmenselijkingsproces dat zich in onze
samenleving aan 't voltrekken is. Zij trekken - terecht - van leer tegen wantoestanden
op sociaal en politiek vlak en stellen de economische grondprincipes die deze
vergroeiingen in de bovenstructuur mogelijk hebben gemaakt, in Frage. De vraag
kan echter gesteld worden of zij niet in dezelfde denkfout vervallen als degenen die
zij aanvallen. Zien ook zij niet
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bepaalde aspecten van de menselijke werkelijkheid over het hoofd, terwijl misschien
juist in die aspecten het nieuwe en zo lang miskende element verscholen ligt dat de
aanloop zou kunnen vormen tot een werkelijk nieuwe oplossing? Dé revolutie zal
nooit totstandkomen door alleen maar kanonnen tegenover kanonnen in het gelid te
brengen. Het vervangen van een despotisch regime door een democratisch regime
is boter aan de galg zolang de nieuwe bewindhebbers niet uitgaan van een nieuw
mensbeeld, waarin elementen zijn opgenomen die in het vorige werden miskend.
‘Revoluties hebben geen zin zolang de mens niet verandert’, zei Che Guevara, voordat
hij werd opgehangen aan de muren van dure studentenkamers. Ik ben bang voor een
nieuwe orde die gebaseerd zou zijn op een heel ouderwetse mensopvatting.
Bij het merendeel van de studenten bestaat er een grondige onrust, die zich uit in
verschillende vormen. De maatschappelijke en politieke verschijningsvorm ervan
laat vandaag het meest van zich horen, maar is absoluut niet de enige, kwalitatief
waarschijnlijk zelfs niet de meest representatieve. Het straatrumoer wordt echter zo
luid, dat het iedere bezinning op een andere dan de maatschappelijke dimensie van
het leven onmogelijk gaat maken. Nochtans, het ene kan niet zonder het andere. De
mens is niet alleen verhouding tot de andere, hij is ook relatie tot zichzelf, tot de hem
omgevende dingen, wie weet misschien zelfs tot God of al het andere dat hij in het
vorige niet kan onderbrengen. Zolang geen geldig alternatief geboden kan worden
op al deze vlakken tegelijk, zullen alleen maar variaties op hetzelfde thema uit de
bus komen.
Vroeg of laat komt de desillusie. Levensbeschouwelijke vragen worden niet
opgelost met politieke antwoorden. Het gevaar is groot, dat de meest ‘linkse’
studenten, na hun mislukking, in het volwassen leven de meest rechtse bourgeois
worden. En waar staan we dan?
De diepere vraag van de jongeren gaat - uitgesproken - naar die groepen van
volwassenen die zich niet aan de verkeerde principes van de maatschappij hebben
geconformeerd en zich een levenshouding hebben eigen gemaakt die het mogelijk
maakt menselijk te leven in een onmenselijke situatie. Hun verantwoordelijkheid is
groot. Het wordt hoog tijd dat ook hun oplossing aan de jongere generatie wordt
aangeboden, in al haar duidelijkheid en volledigheid, met alle offers die ze
veronderstelt. Anders worden de meest valide krachten van de studentenbevolking
steeds meer gekanaliseerd in een richting die door haar onvolledigheid van meet af
aan tot mislukken is gedoemd. Ik denk aan de taak van de kerk èn aan die van de
vrijzinnig-humanistische organisaties ten overstaan van de jeugd.
In de kerk zijn er nog altijd jongeren die zich geroepen voelen tot de religieuze
levensstaat en de kerk is verplicht een antwoord te geven aan
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hun verlangen. De verantwoordelijke instanties laten op het ogenblik echter verstek
gaan tegenover de vraag van de jonge postulanten: er wordt niet getracht hen duidelijk
te wijzen op de omvang van de taak die ze op zich wensen te nemen, er wordt hun
niet gesproken over het wezen van hun opdracht, zij worden niet geholpen hiervoor
een leefbare vorm te vinden. Er wordt hun alleen gevraagd, zich eerst nog eens goed
te bedenken; uit angst hun vrije keuze te belemmeren door ze in het keurslijf van een
traditioneel-klerikaal opleidingspatroon te spannen, worden zij overgelaten aan het
even determinerend opleidingspatroon van de bestaande maatschappij. Hier wordt
een trein gemist.
De vrijzinnig-humanistische organisaties maken het zich tot een punt van eer de
rechten van de mens te verdedigen. Eén daarvan is het recht op medezeggenschap
in het beheer van het land, en in onze wereld wordt nog steeds de democratische
bestuursvorm als de meest aangepaste vormgeving van dat recht gezien. Democratie
betekent echter niet dat iedereen over alles op gelijke voet kan meepraten: er bestaat
nog zoiets als competentie. Het is nochtans in naam van een vertekend democratisch
principe dat vele groepen zich op het voorplan gaan stellen om te ageren en willens
nillens de chaos in de hand te werken, om aldus de ineptie van de democratische
bestuursvorm aan te tonen, en ze te vervangen door een rechts of links autoritarisme.
Dit proces is niet zo nieuw. Met W.O. II heeft men de dodendans gelukkig nog
kunnen ontspringen. Maar de sterke man is van alle tijden en hij wacht slechts op de
volledige uitputting van zijn tegenstander om zijn kans te grijpen. Hier komt een
trein in volle vaart aangereden. Een van de meest waardevolle en een van de weinige
gemeenschappelijke kenmerken van degenen die men tot nog toe als ‘vrijdenkers’
betitelde, was juist hun vasthouden aan het recht op vrijheid van opinie. Bestaat er
geen gevaar dat door het te weinig beklemtonen van deze eigenschap de linkse
beweging, waarin toch vele onkerkelijken de sociale dimensie van hun mens-zijn
vorm trachten te geven, voor de zoveelste maal in tegenspraak zal komen met haar
eigen principes?
Deze enkele overwegingen hebben geenszins de bedoeling de sociale en politieke
bewustwording bij de studenten te minimaliseren of af te wijzen. Ik wilde alleen
wijzen op het gevaar dat bestaat om de hele studentenproblematiek te herleiden tot
een socio-politieke aangelegenheid. Dat zou de zaak al te eenvoudig maken en de
verantwoordelijkheid van de ouderen in belangrijke mate verlichten. Maar er leeft
wel degelijk veel meer en er bestaan wel degelijk nog andere vragen, die misschien
niet met zoveel vertoon, zo luid en zo duidelijk worden uitgesproken, maar die
niettemin even dringend om een antwoord vragen.
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Geneesheren of gezondheidswerkers
Michel Leyers
Bovenstaande titel is ontleend aan een van de slogans die door de Leuvense studenten
geneeskunde meegedragen werden in hun protesttocht naar Brussel op 13 februari
jl.. De aanleiding tot deze voettocht was de aangekondigde verhoging van de
artsenhonoraria met 20% op het ogenblik dat de 15% loonsverhoging voor de
Limburgse mijnwerkers geweigerd werd. De Limburgse mijnwerkers zijn zes weken
in staking geweest, voor de dokters volstonden blijkbaar enkele vergaderingen met
de minister van sociale voorzorg en de ziekenfondsen om voldoening te krijgen. In
een open brief protesteerde de Leuvense faculteitskring Medica tegen deze politiek
en tegen het hele gezondheidsbeleid in België. De studenten pleitten voor een controle
door de gemeenschap op de uitoefening van de geneeskunde en voor de ‘afschaffing
van de negentiende-eeuwse privileges van de dokters, zoals de ongebonden
beroepsuitoefening en het honorariumstelsel’. Zij wilden laten zien aan wiens zijde
zij willen strijden. Zij toonden zich bereid de eigen bevoorrechte positie en een aantal
voordelen die ook voor hen klaar liggen, radicaal te bekritiseren.
Dit publieke protest bracht slechts iets naar buiten van de kritiek die sommige
studenten geneeskunde al geruime tijd intern aan het uitwerken zijn en die ongetwijfeld
belangrijker is dan deze beperkte actie en de erdoor uitgelokte pennetwisten over
cijfers en percentages. Het protest naar buiten was een eerste publieke manifestatie
van een groeiende wil naar een totaal andere geneeskunde. Een toenemend aantal
studenten gaat zich verzetten tegen de liberale geneeskunde en wenst te kiezen voor
een geëngageerde volksgeneeskunde. De redactie vroeg een van de deelnemers aan
deze actie de achtergronden van de kritiek en de door de studenten gestelde
alternatieven te verduidelijken.

Een geneeskunde van rijke mensen
De dagelijkse realiteit leert dat de geneesheren en de meerderheid van hun patiënten
tot verschillende sociale groepen behoren. Tachtig procent van de mensen die een
geneeskundige praktijk ‘groot’ maken, zijn loontrekkende arbeiders en bedienden.
Overigens is een dergelijke praktijk een perfecte weerspiegeling van de sociale
stratificatie van de maatschappij zelf. Sociaal-economisch behoort de dokter tot een
ander soort mensen dan de meerderheid van zijn patiënten. Hij is een welgestelde
intellectueel uit de maat-
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schappelijke bovenlaag. Zijn opleiding, zijn levenswijze, zijn financiële verdiensten
en heel zijn sociale status plaatsen hem op een ongenaakbare afstand van de gewone
mensen. Slechts als je ziek bent, kom je als gewoon man met hem in contact, verder
is hij een vreemde en laat hij je koud. Doorgaans woont hij in een luxueus huis in
het centrum van de gemeente of in een residentiële wijk van de stad, en in zijn
niet-medische handel en wandel ontmoet hij hoofdzakelijk sociaal-culturele
soortgenoten. Door zijn beroep, dat een zogeheten sociaal beroep is - sommigen
menen nog altijd een roeping - komt hij wel in direct contact met de mensen, komt
hij in ‘alle’ huizen binnen, maar dat contact is medisch-beroepsmatig en houdt op
waar zijn privé leven begint.
De realiteit leert dat de dokter, ook al gedraagt hij zich subjectief schijnbaar volks
of sociaal, in feite rijk wordt ten koste van het ziek zijn van zijn medemensen. De
klachten van de mensen over hoge doktersrekeningen zijn legio en veelbetekenend.
Nogal wat geneesheren en toekomstige geneesheren zien in deze hoge financiële
perspectieven en de eraan verbonden sociale meerwaarde hun enige motivatie. Als
particuliere ondernemers kleven zij bovendien een ideologie aan die zich in de eerste
plaats tot doel stelt de bestaande maatschappelijke orde te rechtvaardigen en in stand
te houden. Doordat het bedrijven van geneeskunde bijna uitsluitend in het bereik ligt
van mensen uit de sociaal-economische elite, vertoont deze geneeskunde willens
nillens ook de kenmerken van het leef- en cultuurpatroon van deze groep. De
tegenstelling tussen de sociale klasse van de geneesheer en die van het grootste deel
van zijn patiënten bepaalt niet alleen de verhoudingen in de onmiddellijke arts-patiënt
relatie, maar ook de globale organisatie van de gezondheidszorg en het gevoerde
gezondheidsbeleid. Niet zonder reden herleidt dit laatste zich meestal tot een oplappen
en bevestigen van de bestaande toestand.

Autoritaire dokters
Een essentiële en nogal opvallende trek van deze klassegeneeskunde is de
paternalistische en autoritaire dokter-patiënt relatie. Zelden zullen patiënten het
aandurven tegen de arts te klagen over zijn wijze van behandelen en al wat daarbij
komt kijken. In hun onwetendheid onderwerpen zij zich volledig en moeten zij zonder
enig ander houvast vertrouwen op de vermeende kunde van de dokter. De patiënt
beschikt meestal over geen andere dan subjectieve en valse criteria (bijvoorbeeld de
vriendelijkheid en de zelfzekerheid van de dokter) om te oordelen of een dokter al
dan niet goed handelt.
Bovendien stelt de dokter vaak alles in het werk om zijn wetenschappelijk
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aureool overeind te houden en de patiënt onwetend te laten. Hij getroost zich niet
eens de moeite - gezegd wordt, uit tijdgebrek - om aan de patiënt uit te leggen wat
er precies aan de hand is en welke onderzoeken en behandelingen hij moet ondergaan.
Het is duidelijk dat dergelijke toestanden, waarin de patiënten soms als nummers
van het ene technisch onderzoek naar het andere worden gestuurd, ook medisch
gezien niet zonder schade zijn: angst voor het onbekende dat met hen gebeurt, zet
psychische processen aan de gang die welzijn en genezing geen goed doen. Anderzijds
verschaft zijn competentiemonopolie de arts een uniek schild waarachter hij zijn
eigen onzekerheid en onkunde kan verbergen. Het laat hem toe naar eigen goeddunken
en willekeur te handelen, zonder dat de patiënt in staat is tot controle of enige vorm
van inspraak. Uiteraard wordt hierin ook een belangrijke rol gespeeld door de sociale
superioriteit en ongenaakbaarheid van de geneesheer: tegen een meerdere durft men
niet zo gemakkelijk te mopperen of kritische opmerkingen maken.
Sommige beoefenaars van de geneeskunde slagen er zelfs in, dank zij deze
wetenschappelijke autoriteit en de onwetendheid van de patiënt, er een aantal
winstgevende praktijken op na te houden, zoals het vermenigvuldigen van de
prestaties. Het is een koud kunstje, de patiënt die over gezondheidszaken niet meer
weet dan de sensatienieuwtjes over transplantaties en dergelijke, te doen geloven dat
die of die ingreep, dat of dat onderzoek onontbeerlijk is voor zijn gezondheid. De
dokter-patiënt relatie wordt in dat geval een banale vorm van uitbuiting.

Liberale geneeskunde
De beoefenaars van de geneeskunde zijn erin geslaagd de situatie waarin zulke dingen
mogelijk zijn, te bestendigen en in een sluitend systeem te organiseren. Structuren
en maatregelen werden ontworpen om deze situatie te legaliseren en aanvaardbaar
te maken. De Orde der Geneesheren zorgt voor de interne eensgezindheid in het
geneeskundige korps en voor de bescherming van haar leden naar buiten, zodat elke
relevante maatschappelijke controle onmogelijk is. Het is de moeite waard hier in
herinnering te roepen dat de Code der Geneeskundige-plichtenleer, welke de Orde
gebruikt als basis voor haar rechtspraak, in 1951 door de Raad van State onwettig
werd verklaard: het kastekarakter en de duidelijke keuze voor een liberale
klassegeneeskunde die eruit bleek, was zelfs onze sociaal-democratische politici te
machtig.
Door het ziekteverzekeringssysteem wordt de zware financiële druk op de
individuele patiënt opgevangen en op de rug van de werkende gemeenschap geladen.
Voor de geneesheren is dit een dankbaar alibi om eventuele
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klachten tegen te hoge honoraria van de hand te doen. Handig gebruiken de
voorstanders van de liberale geneeskunde een argumentatie die de belangen van de
patiënt zo nauw mogelijk laat aansluiten bij de vrijwaring van de eigen privileges.
Men doet het voorkomen alsof de kwaliteit van de geneeskunde staat of valt met het
liberaal statuut van haar beoefenaars, dat in feite met de degelijkheid of de
wetenschappelijkheid van de geneeskunde niets te maken heeft. Integendeel, sommige
heilige principes van de liberale geneeskunde, zoals de vrijheid van therapie die de
dokter toelaat naar eigen goeddunken te handelen, kunnen in het licht van de huidige
stand van de geneeskundige technologie ernstig in vraag gesteld worden. Wie de
recente syndikale doktersstrijd van nabij heeft gevolgd, weet echter dat, hoezeer ook
wordt geschermd met principes van vrijheid en het belang van de patiënt, het er de
dokters hoofdzakelijk om te doen is een bepaalde vorm van geneeskunde ten allen
prijze te verdedigen: een geneeskunde die vooralsnog de meeste voordelen biedt aan
de dokters zelf. Uiteraard vinden de dokters in deze ook een welkome steun bij de
farmaceutische firma's, waarmee zij in deze tijd van medische overconsumptie de
voordelen van de liberale geneeskunde rijkelijk delen.

Maatschappelijke inertie
Heeft de dokter sympathie en begrip voor de niet strikt medische problemen van de
patiënt, dan gaat dat medevoelen meestal niet zo ver, dat het ook maatschappelijk
geëngageerd is. In vele gevallen blijft hij blind voor de maatschappelijke context
waarin de sociale en psychische nood ontstaat die het ziekteproces vaak ernstig
beïnvloedt. Behorend tot de maatschappelijke elite, kent hij geen financiële lasten
of huisvestingsproblemen, moet hij niet werken tegen een van buiten af opgelegd
dwangritme, in onmenselijke arbeidsvoorwaarden. Voor de structurele
levensomstandigheden van zijn patiënten heeft hij vaak geen feeling.
Dit gebrek aan aandacht voor de interactie tussen sociaal milieu en ziekte is ook
te constateren in het algemeen gezondheidsbeleid. Ondanks de geroemde
wetenschappelijkheid en de enorme technologische vooruitgang is de geneeskunde
blijven vastzitten in opvattingen en verhoudingen uit vorige eeuwen: een
individualistische geneeskunde waarvan geen enkel sociaal-politiek engagement
uitgaat. Steeds duidelijker wordt het dat een toenemend aantal ziekten en syndromen,
vooral psychosomatische aandoeningen, het rechtstreekse gevolg zijn van spanningen
in het arbeidsleven en in de sociale verhoudingen, maar het gezondheidsbeleid trekt
daaruit niet de passende conclusies voor de praktijk. De psychiatrie bijvoorbeeld
maakt zich duizendmaal meer druk om de vraag hoe overwerkte managers tot
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rust gebracht kunnen worden dan om een radicale bescherming van de mentale
gezondheid van de arbeiders die hun leven lang in een moordend tempo moeten
werken.
De mensen worden individueel en los van hun sociaal-economisch milieu behandeld
en bestudeerd. Na jaren van moeizame wederopvoeding heeft de geneeskunde
weliswaar een elementaire preventieve reflex verworven - hoe kan die of die ziekte
voorkomen worden? - maar voorlopig heeft deze preventie alleen betrekking op het
vroegtijdig opsporen van ziektegevallen. Van een collectieve maatschappelijke
preventie - wat moet er gebeuren om die of die ziekmakende situatie uit te roeien?
- is totnogtoe geen sprake. Vele geneesheren blijven zweren bij het ideaal van de
waardevrije a-politieke deskundige.
Wil onze geneeskunde een sociaal-georiënteerde geneeskunde zijn, dan zal zij in
eerste instantie de maatschappelijke en politieke consequenties moeten trekken uit
de verkregen gegevens en inzichten. Een dokter mag niet passief blijven toezien op
toestanden en structuren die de mensen ziek maken. Anders blijven wij zitten met
een individualistische geneeskunde, die hoogstens in staat is de zieke mens wat op
te lappen.

Andere organisatievormen
Het klassekarakter van de geneeskunde, de oncontroleerbaarheid en het liberale
statuut van de dokters zijn naar onze mening fundamentele hindernissen die een
consequente uitoefening van de sociale functie van de geneeskunde in de weg staan.
Ze zitten dermate diep in de globale structuur van de gezondheidszorg geworteld,
dat alleen een totale reorganisatie uitkomst kan bieden.
De concrete (ook maatschappelijke) noden en moeilijkheden van de mensen moeten
het uitgangspunt zijn van waaruit deze nieuwe geneeskunde opgebouwd wordt: een
geneeskunde die zich volledig ten dienste stelt van de mensen, én door tegemoet te
komen aan hun dagelijkse noden, én door de strijd aan te binden tegen de
maatschappelijke structuren die de mensen ziek maken.
Voorlopig kunnen reeds enkele structurele veranderingen aangeduid worden die
wij als noodzakelijke voorwaarden beschouwen voor deze radicale volksgeneeskunde.
Het huidige honorariumstesel moet vervangen worden door een forfaitair
loonsysteem. Dit systeem moet aan de patiënt het recht op gratis geneeskundige
verzorging waarborgen en de dokter ervoor behoeden zich als de sociaal-economisch
sterkere aan te stellen. Er is bovendien geen enkele reden waarom de inkomsten van
de arts x-maal hoger moeten liggen dan
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die van zijn medemensen. Zeven jaar in een universitair milieu verblijven op kosten
van de staat is veel interessanter dan vanaf zijn 16e jaar uit werken te gaan. Tien of
twaalf uur per dag volgens een persoonlijk organisatieschema patiënten bezoeken
en ontvangen is meer voldoeninggevend dan acht uur stupied handwerk in de fabriek.
De opwerping dat een forfaitair bezoldigingssysteem tot een verwaarlozen van de
geneeskundige verzorging zou leiden, bewijst alleen maar hoezeer de motivatie van
de dokters beïnvloed wordt door de financiële verdiensten, en hoe groot de behoefte
is aan dokters die het beroep kiezen vanuit een reëel sociaal interesse.
Er moeten vormen gezocht worden om dokters in groep te laten samenwerken.
Hier en daar zijn reeds zogenaamde groepspraktijken ontstaan, die aantonen welke
ongekende mogelijkheden tot wetenschappelijke samenwerking en onderlinge
stimulering hierin schuilen. Het individualistische en geïsoleerde werken van de arts
wordt doorbroken, wat de kwaliteit van de geneeskunde kan verbeteren. Daarenboven
stelt dit groepswerk de dokters in staat hun werk beter te organiseren en meer tijd
vrij te maken voor nastudie, vrije tijd, contact met mensen, onder meer door
inschakeling in een of andere vorm van sociaal-politiek werk. De hoge inkomsten
van de dokter worden vaak gezien als een rechtmatige compensatie voor zijn zwaar
leven; dat zware leven kan door groepswerk worden verlicht.
In de geneeskundige praktijk zelf moet naar middelen gezocht worden om een
directe inspraak en controle door de patiënt mogelijk te maken; door het verschaffen
van een ruime geneeskundige informatie moet de samenwerking aangewakkerd
worden. Dit lijken ons elementaire rechten, essentiële voorwaarden ook opdat de
arts niet zou vervreemden van zijn patiënten, zich niet in zijn wetenschappelijke
ongenaakbaarheid terug zou trekken. De patiënt moet weten wat er met hem gebeurt,
welke onderzoeken hij ondergaat, hoe dat allemaal verloopt. Informatie over
elementaire ziektegevallen en behandelingswijzen (het toedienen van antibiotica,
het gebruik van pijnstillende middelen bijvoorbeeld) is noodzakelijk opdat de patiënt
actief zou kunnen meewerken. Op langere termijn zal deze informatie een belangrijk
stuk gezondheidsvoorlichting betekenen. Informatie en controle op lokaal niveau
kan bepalen in welke mate een controle van het gezondheidsbeleid door de
gemeenschap op landelijk niveau een reële betekenis heeft.
Tenslotte zal het soort geneeskunde waarop de mensen een beroep kunnen doen,
pas veranderen wanneer de opleiding en de recrutering van de studenten geneeskunde
anders gebeurt. Niet eens vijf procent van de studenten komen uit een arbeidersmilieu;
de anderen zijn opgegroeid in burgerlijke milieus waar heel andere princiepen
gepropageerd worden dan die van solidariteit met de gewone man. In de opleiding
is er een sterk tekort aan
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vormen van concrete sociale praktijk, waarbij men als het ware met de neus op de
werkelijkheid wordt gedrukt. Beter dan uit boeken zal men bijvoorbeeld door
deelname aan hand-en fabrieksarbeid kunnen leren hoe ziekmakend en afstompend
handwerk is, en hoezeer het sociaal milieu bepalend is voor ziekten en
genezingskansen.
Vanzelfsprekend gaat het in deze alternatieve geneeskunde om meer dan reorganisatie
of nationalisatie, hoewel dergelijke veranderingen de objectieve voorwaarden kunnen
creëren die de geneeskunde ook inhoudelijk zullen veranderen. In de eerste plaats
gaat het echter om de politieke en sociale houding van de arts, om de manier waarop
hij leeft en zich verhoudt tot de gewone mensen. Dát immers zal bepalen of wij te
doen hebben met een geneeskunde van rijke mensen of een volksgeneeskunde. Wij
moeten dokters hebben die aan de kant van de gewone mensen staan. Dat betekent:
dokters die als gelijke tussen de mensen leven, en samen met hen vechten voor de
verbetering van de gemeenschappelijke situatie. Het is een duivels resultaat van
eeuwen burgerlijke cultuur, te menen dat een dokter die in een tweedehandswagen
rijdt en in een arbeiderswoning tussen andere woont, geen goed dokter zou zijn. Wij
moeten dokters hebben die laten zien dat goede geneeskunde niets te maken heeft
met veel geld verdienen of sociale superioriteit. Willen de dokters de mensen werkelijk
genezen en gezond houden, dan zijn zij, ook op medische gronden, verplicht samen
met hen de strijd te organiseren tegen de uitbuitings- en onderdrukkings-structuren
die zoveel mensen ziek maken: hoog arbeidsritme en prestatiedwang in de fabrieken,
opgefokte consumptie, slechte behuizing, uitbuiting van de Derde Wereld. Allemaal
grote woorden, maar die realiteiten dekken.
Echt dokter zijn wordt dan in de eerste plaats een politieke opgave, een kwestie
van actieve solidariteit.
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Bestaansvragen van de priester
S. Trooster
Ook degenen die het niet helemaal eens - of wat mij betreft: zelfs helemaal niet eens
- zijn met procedure en aanbevelingen inzake de kwestie van het verplichte
priestercelibaat op de laatste plenaire vergadering van het Nederlands Pastoraal
Concilie, moeten toch hebben opgemerkt dat de reacties daarna steeds duidelijker
het naargeestige karakter aannemen van een ideologische strijd vóór of tegen Rome.
Strijd die dan uitgevochten wordt op de ruggen van de eerst-belanghebbenden, de
priesters, levende mensen zoals ik en u, die toch een onvervreemdbaar recht hebben
op een menselijke benadering van hun problemen. Tegen de achtergrond echter van
tot ideologieën verhardende standpunten worden zij momenteel in Nederland steeds
meer voorwerp van generaliserende verdachtmakingen, beledigingen en laster, zowel
degenen die gewoon doorwerken als degenen die - soms noodgedwongen - hun
ambtsbediening opgeven. Beschamend lijkt dat in dit morbide bedrijf soms notoire
‘zielzorgers’ de leiding nemen. In deze ziekelijke situatie kan het misschien helpen
meningen van niet onmiddellijk geïnteresseerden te beluisteren, wier stellingname
daarom niet verdacht hoeft te zijn. Gelegenheid daartoe biedt het belangrijk
verslagboekje van een studiedag aan de universiteit van München over
Existenzprobleme des Priesters1.
In ons geval het meest lichtgevend lijkt de bijdrage van Dr. Otto Hürter, docent
aan het moraal-theologisch seminarium van de universiteit van München,
sociaal-psycholoog van professie (pp. 53-71). Allereerst rekent deze nogmaals af
met de pseudo-psychologische bewering dat de ‘ongehuwde omwille van het Rijk
der Hemelen’ onvermijdelijk geremd zou worden in zijn persoonsontwikkeling. Aan
de hand van laatste gegevens wordt het tegendeel van deze generaliserende slogan
aangetoond. Hetgeen niet wegneemt dat de nodige risico's moeten verrekend worden.
De moeilijkheid is, dat eerst later aan het licht kan komen of het nemen van deze
risico's verantwoord was of niet. Dit geldt dan het celibaat in het algemeen.

1

Existenzprobleme des Priesters, Kösel-Verlag, München, 1969 (Münchener
Akademie-Schriften, hrsg. v. F. Heinrich, Bd. 50), 200 pp..
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Aanmerkelijk groter echter worden de gevaren, wanneer dit celibaat als verplichting
voorgeschreven wordt2. Daardoor wordt het celibaat van de priester onvermijdelijk
tot groepsnorm. Daaruit ontstaat dan allereerst het gevaar van ‘negatieve selectie’.
Ook al is het beslist een grove onwaarheid wanneer generaliserend gezegd wordt
‘dat juist de besten uit het ambt treden’, toch moet vastgesteld worden dat het celibaat
als voorgeschreven groepsnorm minder sterk en soms zelfs pathologisch gemotiveerde
personen rijke kansen geeft tot de priesterlijke ambtsbediening te geraken. Velerlei
bestaande klerikale karikaturen van priesterlijk functioneren tonen dit aan. De
dorpstiran is er een van; de toffe jongen die zich in spreken en gedragingen permitteert
wat geen zinnig mens zich zou veroorloven, is een andere. Ligt hier niet een reden
waarom vele gelovigen zich niet meer thuis voelen in de kerk en haar de rug toekeren?
Erger nog: het gevaar bestaat dat dergelijke psychisch niet uitgegroeide figuren
groepen van ‘gelijkgezinden’ rond zich vormen, die nu niet bepaald
toekomstperspectieven voor een dynamisch kerk-beleven openen. In ieder geval,
vanuit leven en werken van meerdere concreet functionerende priesters gezien, lijkt
de bewering dat de kerk in haar celibaatsverplichting alleen met het charisma der
virginiteit begenadigde mensen tot priester wil wijden, een abstracte fictie.
Een tweede gevaar is de kaste-vorming die een dergelijke voorgeschreven
groepsnorm in de hand werkt. De tot authentiek-menselijke communicatie onbekwame
figuren vinden maar al te gemakkelijk in de bescherming van hun ‘staat’ de
mogelijkheid tot autoritair optreden; vaak gepaard aan een regressie tot infantiele
afhankelijkheid van gezag in hun persoonlijk leven. Dat Hürter het werkelijk niet
slecht meent in deze aangelegenheid, blijkt uit zijn antwoord op de veelgemaakte
opwerping dat ook van gehuwden trouw aan hun eens gegeven woord geëist wordt:
daarin wordt over het hoofd gezien, zegt hij, dat men de binding aan een wet die
twijfelachtig gefundeerd is, niet vergelijken mag met de trouw aan en de
verantwoording voor een levende mens (p. 56, nt. 1). Hij had er gerust aan toe mogen
voegen dat ook in de jurisprudentie van het kerkelijk huwelijksrecht, met name inzake
de nietigheidsverklaring van huwelijken, terdege rekening gehouden wordt met
verworvenheden van moderne psychologie en psychyatrie thans.
Interessant in dit boek is ook de bijdrage van Dr. Georg Denzler, eveneens van de
universiteit van München, die de geschiedenis van de celibaatswetgeving, de beleving
ervan en de vaak herhaalde verzoeken om afschaffing samenvat (pp. 13-52). Wist
u, dat straffe doorvoering van het ver-

2

Hürter spreekt hier van ‘Zwangs-Zölibat’, met de opmerking dat men een ‘harde zaak’ niet
moet toedekken in een verzachtend begrip. Evenmin als men een gewapende overval mag
aanduiden in begrippen als ‘beschermend ingrijpen van vrienden’ (p.. 56-57).
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plichte celibaat in de 10e en 11e eeuw vooral ten doel had de functionerende
ambtsdragers te verhinderen al hun energie aan te wenden tot bezitsvorming ten koste
van hun pastorale taak? Dat daarom in pogingen tot hervorming van de clerus
concubinaat en simonie steeds weer in één adem genoemd worden? En dat als gevolg
gedurende lange tijd - nog in een decreet van het algemeen Concilie van Basel in
1435 - concubinaat van priesters gewoonlijk alleen bestraft werd met hoge boetes
en uiteindelijk intrekken van kerkelijke inkomsten (beneficies), maar niet met ontslag
uit hun priesterlijke functies? Pastorale maatregelen van hoge waarde in de
verhoudingen van die tijden, maar die bepaald nog geen aanleiding bieden het
verplichte priestercelibaat tot een geloofszaak te maken.
Trouwens, Denzler wijst ook op wetenschappelijk onverantwoordelijke methoden
in de verdediging van de kerkelijke celibaatswetgeving. Zo is deze zaak onlangs nog3
verdedigd met aanhalingen uit o.a. het werk van de grote Oosterse kerkvader
Gregorius van Nyssa, zonder echter daarbij te vermelden dat deze heilige bisschop
(ja, Heilig met een grote H!) gehuwd was, en dat zijn vriend Gregorius van Nazianze,
zelf zoon van een bisschop, diens overleden vrouw Theosebia als ‘een echte heilige
en ware priester-echtgenote’ geprezen heeft. Áls men dan de geschiedenis te hulp
wil roepen, laat men dat dan eerlijk doen.
Tenslotte aandacht voor de uitstekende systematisch-theologische studie van Karl
Lehmann, thans professor aan de universiteit van Mainz, over het ambtelijk
priesterschap in het algemeen (pp. 121-175). Na aangetoond te hebben dat het Concilie
van Trente in zijn ‘Leer over het sacrament der hiërarchie’ (15 juli 1563) bewust
geen totaalvisie heeft willen geven op het ambtelijk priesterschap, maar zich
uitdrukkelijk beperkt heeft tot verdediging van enige wezenlijke momenten die in
de Reformatie bestreden werden, laat hij zien hoe de waardevolle aanvullingen in
de documenten van het 2e Vaticaans Concilie het theologisch beeld van de priester
toch nog in het vage laten, omdat zij hem te eenzijdig als medewerker en representant
van de bisschop situeren, en daardoor zijn eigen zending en taak te weinig uitwerken.
Tenslotte vat Lehmann drie hedendaagse pogingen kort samen om tot een theologisch
verantwoorde totaalvisie op het ambtelijk priesterschap te geraken: die van W. Kasper,
die het ambtelijk priesterschap situeert als eigen charisma in de kerk, dat tot taak
heeft als dienst aan Christus en zijn gemeente de charismatische uitingen in de lokale
kerken te onderkennen, te inspireren, te coördineren en tot eenheid van
geloofsbeleving te maken; die van K. Rahner, die de taak van de ambtelijke priester
vooral

3

Om precies te zijn: in een schrijven van Mgr. Joseph Simpfle, bisschop van Augsburg, aan
zijn ‘Medebroeders in het priesterambt’, d.d. 12-1-1969; Denzler, pp. 50-52.
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ziet in het tegenwoordigstellen en werkzaam maken van Gods woord van belofte,
gegrondvest in persoon en werk van Jezus Christus, in zijn kerk en daardoor in de
wereld (waarbij hij met kracht de zinvolheid van de ambtelijke bediening verdedigt,
óók als zou komen vast te staan dat veel van de concrete functies die de priester
waarneemt, ook ‘door anderen’ verricht kunnen worden); tenslotte de poging van J.
Ratzinger, die het ambtelijk priesterschap sterk - en misschien wat te eenzijdig benadert vanuit de zending vanwege Christus, maar daaruit afleidt dat de ‘volmacht’
van de priester alleen ‘dienst’ kan zijn, opdracht tot menselijkheid: ‘De priester is
de mens die voor diegenen bestaat die anders niemand hebben’.
Kapitaal echter lijkt mij de suggestie van Lehmann zelf, wanneer hij toegeeft dat
deze drie visies moeilijk onder één noemer te brengen zijn, maar dan stelt dat het
goed mogelijk lijkt dat er meerdere theologisch-gefundeerde priestertypen aanvaard
moeten worden, gezien de uiteenlopende functies die feitelijk waargenomen zijn en
nog worden. Als dit waar is - en Lehmann gaat bepaald niet over één nacht ijs - stelt
zich m.i. weer de vraag van het verplichte priestercelibaat: waarom zou voor al deze
verschillende - nogmaals: theologisch gefundeerde - priestertypen de
celibaatsverplichting gehandhaafd moeten blijven? De verdedigers van de celibaatswet
hebben gewoonlijk nog het ‘kultische’ type voor ogen. Maar om een extreem
voorbeeld te noemen: waarom zou bv. de priester-arbeider perse ongehuwd moeten
zijn?
Misschien is het nuttig nog te vermelden dat het zojuist besproken boek in zekere
zin een vervolg is op een soortgelijke bundel van dezelfde herkomst, Weltpriester
nach dem Konzil4. Ook daarin interessante bijdragen: J. Blank over de
Nieuwtestamentische fundamenten van het kerkelijk ambt, waarin o.a. wordt
aangetoond dat het ambt in de kerk wezenlijk dienst is aan Christus én de gemeente
(pp. 13-52); K. Rahner met zijn reeds bovenvermeld ontwerp van een theologische
bezinning op het priesterbeeld ‘heute und morgen’ (pp. 93-118); maar vooral de
bijdrage van Dr. Albert Görres, directeur van het psychologisch instituut van de
universiteit van München, waarin deze serieus ingaat op de psychologische problemen
van de priesters in deze tijd, maar deze tegelijkertijd op bevrijdende wijze relativeert:
van Duitse zijde heb ik zelden een wetenschappelijk verantwoorde studie gelezen in
een zo gezond humoristische stijl (pp. 119-141). Inderdaad, wij moeten de zaken
ook weer niet te dramatisch voorstellen!
Al bij al bijzonder lezenswaardige publikaties, die mogelijk enig licht - en
verlichting - kunnen brengen in de m.i. wat gespannen situatie rond priesters en
celibaat in onze Nederlandse kerkprovincie.

4

Weltpriester nach dem Konzil, Kösel-Verlag, München, 1968 (Münch. Akademie-Schr. Bd.
46), 175 pp., DM. 9,80.
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Filmervaring en bevestiging van mythen
Erik De Kuyper
Waarom heeft een film succes? ‘Daar zal de publiciteit wel voor iets tussen zitten’,
zegt de criticus. Maar publiciteit accentueert en vermenigvuldigt doorgaans alleen
maar wat al latent aanwezig was. Er moet dus iets anders in het spel zijn: de ‘smaak’
van het publiek; datgene waarop de gulden regel van de filmbusiness doelt: ‘the
public is never wrong’. Zelfs onbenullige, ja, onaantrekkelijke films slaan soms
geweldig in bij het publiek. Een succes waar de criticus geen raad mee weet. Omdat
hij op de film precies op dezelfde wijze reageert als het grote publiek? Omdat hij
zich van die publieke opinie distantieert? Omdat hij zijn eigen spontane reactie
verdringt? Zelfs filmgeschiedenissen hebben meestal weinig aandacht voor de film
als producent en produkt van maatschappelijke mythen1. De kritiek heeft vooral
aandacht voor de autonome ‘waarde’ van een film, te weinig voor de werking ervan
op het publiek. Je kunt een film analyseren op zichzelf en via de film de auteur. Maar
je kunt een film ook analyseren zoals het publiek hem ervaart. Film leeft en bestaat
in de ervaring van toeschouwers. De reactie van het publiek (bijval of verwerping
en alle gradaties daartussen) is een even tastbare realiteit als de film zelf.
Voor zulke bijvalsanalyse krijgen vele critici al wel meer belangstelling. Maar ik
geloof dat wij er ons nog bewuster op toe moeten leggen. (Vaak is ‘succes’ voor de
criticus slechts een irrationalisme te meer in zijn beoordeling, zo in de trant van:
‘Hitchcock heeft wel succes, maar ik vind zijn films toch maar zo en zo’). Concreet
betekent dat dat ik een film als John and Mary of Ma nuit chez Maud goed of
waardeloos kan vinden, maar dat dit nog niet veel zegt over de eigenlijke betekenis
van zo'n film. Ik kan in een film als Teorema veel zwakheden zien, maar hem toch
heel belangrijk vinden: niet als een stuk eeuwige kunst, maar als een actueel gebeuren
in een bepaalde actuele context2.

1

2

Von Caligari bis Hitler van Siegfried Kracauer behandelde de Duitse filmproduktie voor
1933 door een sociologische filter, maar dateert al van 1947. Sinds Godard van Arnoud van
Deelen is een sociologische studie van de Franse film vanaf de Nouvelle Vague, maar is al
bij al een ontgoochelend werk.
Cfr. E. De Kuyper, Naar aanleiding van Teorema van Pasolini, in Streven, juli 1969, pp.
1063-1074.
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Een commerciële film, elke film eigenlijk, wordt gemaakt in en afgestemd op een
bepaalde tijdgeest. Op een of andere manier is een film in wezen altijd didactisch.
Hij wil niet alleen iets meedelen, hij wil ook een bepaalde waarde bevestigen. Meestal
Waarden die de toeschouwer - op dat moment - graag bevestigd ziet. Vroeger heb
ik het hier al eens gehad over averechtse vormen van communicatie, die de
toeschouwers frustreren of shockeren3. Deze keer, aan de hand van enkele recente
voorbeelden, iets over bevestigende vormen van communicatie of vormen van
communicatie die als zodanig ervaren worden4.

John and Mary
John and Mary lijkt me hiervan een prachtig voorbeeld. Twee jonge mensen
ontmoeten elkaar. Ieder voor zich hebben zij een onbevredigende sentimentele
ervaring achter de rug. Als zij elkaar ontmoeten hebben zij direct seksueel contact.
De film begint de dag daarna en stelt de vraag: kan die eerste, direct seksuele
ontmoeting uitgroeien tot iets ‘meer’? Of: kan seks leiden tot huwelijk, huwelijk als
metafoor van geluk? De vraag wordt natuurlijk niet in zo'n duidelijke termen gesteld.
Maar juist die onduidelijkheid is hier belangrijk. Het mechanisme van een film als
deze laat zien hoe een film die schijnbaar de zekerheid van de toeschouwer kritisch
aanrandt, in werkelijkheid heel subtiel op de conservatieve zekerheid inspeelt. De
even in twijfel getrokken zekerheid wordt op die manier des te sterker bevestigd.
Een op het eerste gezicht ontmythologiserende film, die juist daaraan zijn bijval
dankt, is in werkelijkheid een sterk mythologiserende film, en juist daarin zit zijn
maatschappelijke werking.
De film gaat handig uit van een apriorisme: het eerste seksuele contact tussen deze
twee eenzamen was een ‘geslaagd’ contact, wat dat dan ook

3
4

Cfr. E. De Kuyper, Frusteren of shockeren, in Streven, maart 1969, pp. 607-615.
De volgende films komen ter sprake: John and Mary, USA, 1969. Regie: Peter Yates; scenario:
John Mortimer, naar de roman van Mervin Jones; vertolking: Dustin Hoffman, Mia Farrow.
Model Shop, USA, 1969. Regie en scenario: Jacques Demy; vertolking: Anouk Aimée, Gary
Lockwood. Goodbye, Columbus, USA, 1969. Regie: Larry Peerce; scenario: Arnold Schulman,
naar de roman van Philip Roth; vertolking: Richard Benjamin, Ali McGrawen, Jack Klugman.
Ma nuit chez Maud, Frankrijk, 1969. Regie en scenario: Eric Rohmer; vertolking: Jean-Louis
Trintignant, Françoise Fabian, Marie-Christine Barrault. Midnight Cowboy, USA, 1969.
Regie: John Schlesinger; scenario: Waldo Salt, naar de roman van James Herlihy; vertolking:
Dustin Hoffman, Jon Voight. Staircase, USA, 1969. Regie: Stanley Donen; scenario: Charles
Dyer, naar zijn gelijknamige toneelstuk; vertolking: Richard Burton, Rex Harrison.
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betekent. Er wordt niet verder op ingegaan, er wordt alleen maar impliciet, heel de
film door, naar gerefereerd. Het was een geslaagd, maar in de taal van de film ook
slechts een oppervlakkig contact. Daaruit wordt dan de vraag ontwikkeld: kan er uit
zo'n direct, onvoorbereid seksueel contact zonder geïdealiseerde betekenis nog Liefde,
nog Geluk groeien? Uitgangspunt en vorm waarin de vraag gesteld wordt, zijn
anti-puriteins. Maar het gevoel waaruit, de termen waarin ze gesteld wordt zijn
duidelijk puriteins. Als dat seksuele contact dan zo geslaagd was, waarom moet er
dan nog iets anders op volgen? Of waarom zou er niet iets anders uit kunnen volgen?
Zulke vragen worden alleen gesteld vanuit een gekwetst puritanisme, dat het seksuele
op zichzelf - net zo min als om het even welk contact, dat in het menselijke verkeer
altijd zo pover blijft - niet kan waarderen zonder bijgedachten, d.w.z. zonder het te
overschatten of te onderschatten. John and Mary geeft aldus een prachtige analyse
van onze dubbelzinnige houding, die het seksuele tegelijk negeert en affirmeert, als
een alles beheersende afwezige aanwezigheid. De ellende is echter, dat de film niet
zo op de toeschouwers werkt (ook helemaal niet bedoeld is om kritisch te werken).
Seksualiteit fungeert hier alleen als een abstracte vraag, niet als een affectief, fysiek
gebeuren. De hele film door vragen de twee partners zich af of dat eerste contact hen
nu ook verder, dieper bindt. Waarom heeft het plaatsgevonden? Moet het herhaald
worden? Moet John, in zijn mannelijke rol, niet op een nieuwe seksuele ontmoeting
aandringen? Moet Mary, in haar vrouwelijke rol, niet elke nieuwe poging afwijzen?
Moeten zij samen blijven? Voor het leven? Twee mensen die met een zo simpel
gegeven als het samen naar bed gaan geen blijf weten. Zoals ook wij, toeschouwers,
er geen blijf mee weten.
Daartussendoor de dramatische stof waaruit de film vervaardigd is: hoe kun je
menselijk contact in stand houden, hooghouden, opvullen, verlengen of aanlengen,
uitbouwen en spelen? Een belangrijke rol hierin speelt de woning (met
woononderdelen en woonvoorwerpen) als leef-en gespreksonderwerp. John is een
binnenhuisarchitect. Zijn prachtige flat biedt de cineast Peter Yates en zijn scenarist,
de theaterman John Mortimer, niet alleen een dankbare stof voor dramatische effecten,
maar werkt ook als een teken. De flat is voor John even onwezenlijk als zijn
verhouding tot Mary. Al is dit niet zo gewild; het is een dissonant. Dustin Hoffmann
(John) kán immers geen binnenhuisarchitect verbeelden! Hij moet teken zijn van iets
anders: van gewoonmenselijkheid. En dat stemt niet zo goed overeen met wat wij
ons van een binnenhuisarchitect voorstellen. Ook op dit niveau dus weer een
abstractie. Kijk eens aan: een valse binnenhuisarchitect, maar die er heel menselijk
uitziet; geplaatst in een uiterst artificieel decor, dat anderzijds ideaal zou passen bij
een binnenhuisarchitect.
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Dissonanten te over om het realiteitsgevoel, waar de toeschouwer zogezegd altijd
zo happig op is, in de war te sturen, maar die hem in deze film niet in het minst
schijnen te deren. Waarom niet?
Naast de begrippen ‘seksualiteit’ en ‘communicatie’ komt er nog een andere
abstractie op de proppen: ‘geluk’. John en Mary hebben ieder voor zich geen gelukkige
sentimentele ervaring achter de rug. Dit zet hen ertoe aan, aan deze nieuwe kans,
deze ontmoeting van abstracties, een schijn van waarde te hechten. Bij een Tsjechov
bijvoorbeeld zou het bij dat abstracte geluk kunnen blijven. Maar film, en deze film
in het bijzonder, werkt anders. De abstracties nodigen de toeschouwer voortdurend
uit tot identificatie. John and Mary is een koel technisch produkt (met een
onpersoonlijke, doch briljante vertolking als het meest opvallende kenmerk van deze
filmstijl), zo gemaakt, dat het onvermijdelijk tot één enkel resultaat móet leiden.
Onvermijdelijk, waarom? Omdat de hele film gebouwd is op de latente ongeruste
vraag van de toeschouwer: kan er in een tijd van seksuele promiscuïteit nog Geluk
gevonden worden? Hoe zijn onze ‘nieuwe’ opvattingen over Seks overeen te brengen
met onze oude opvattingen over Geluk, geconcretiseerd in Huwelijk? Die ongerustheid
wordt gesust door een goochelkunstje waarvoor de film wel de elementen levert,
maar dat door de toeschouwer zelf wordt uitgevoerd. Op een zogezegd nieuwe vraag
(die niet eens uitdrukkelijk gesteld wordt) volgt direct, zonder nadenken, het bekende
antwoord: natuurlijk zullen John en Mary gelukkig zijn! Zo willen het de
toeschouwers. Zo willen het eigenlijk ook John en Mary zelf. Blijft die identificatie
uit, dan constateer je dat zij niet gelukkig zullen (kunnen) zijn, dat zij het alleen maar
zouden willen. Maar personages en toeschouwers liggen hier te dicht bij elkaar. Dat
zou geen bezwaar hoeven te zijn als die herkenning ook bevreemdend zou werken
(zoals bijvoorbeeld bij Tsjechov), maar daar is hier geen sprake van. De makers van
de film hebben wel degelijk alles gedaan om de toeschouwers deze kans te doen
missen.
Het succes van een film als deze bestaat hierin, dat hij twijfels misbruikt om het
bekende te bevestigen, twijfels in verband met Seks, Geluk en Huwelijk. De twijfels
zetten de toeschouwers aan om naar zo'n film te gaan kijken (‘John and Mary, een
film over...: móet je zien!’), maar worden in de film zonder scrupules zo
gemanipuleerd dat het zekerheden worden. Onder het mom van een kritische maar
menselijke approach van een moderne thematiek krijgt men een onkritische
bevestiging van eeuwenoude Waarden. En vraagt men dan naar de maatschappelijke
functie van zo'n film, dan moet men zeggen: schijnbaar stuurt hij aan op meer
bewustzijn, in werkelijkheid bewerkt hij slechts een grotere onbewustheid.
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Model Shop
Bekijk je daarnaast de jongste film van Jacques Demy, Model Shop, dan zie je direct
het verschil. Op het seksuele na, dezelfde thematiek: twee jonge mensen die elkaar
ontmoeten, communicatie zoeken, door vroegere ervaringen daarin gehinderd en
tegelijk ertoe aangespoord worden. Ook hier is het zoeken naar affectiviteit tegelijk
echt en onecht. Maar het verschil tussen Demy's aanpak en die van Yates maakt
algauw duidelijk waarom Model Shop niet anders dan een commerciële flop kan zijn
en John and Mary een succes. ‘Is liefde nog mogelijk?’. In John and Mary is dit
slechts een retorische vraag, van bij de aanvang wordt ze vervalst; Model Shop stelt
ze onomwonden, op een manier die zeer doet.
Bij de film zelf wil ik hier niet stil blijven staan. Alleen bij de vraag: is het niet
hoogstmerkwaardig dat wij storm lopen voor John and Mary en het een zinvolle,
humane filmervaring vinden, en een echt menselijke fictie als Model Shop
oninteressant vinden, naast ons neerleggen? Een taboe-beladen boodschap kan niet
zonder list doorgesignaleerd worden, een manier die vaak frustrerend en shockerend
werkt5. Het voorbeeld van Model Shop bewijst nog eens dat er moeilijk een tussenweg
gevonden kan worden: gebeurt de onrustwekkende communicatie rechtstreeks, dan
wordt er gewoon niet op ingegaan. Hoe genuanceerd en gevoelig het ook gedaan
wordt, er komt niets van over, integendeel: men gaat het allemaal onwerkelijk,
artificieel vinden, de communicatie wordt niet aanvaard. Omdat ze geen rekening
houdt met de verwachtingsdynamiek van de toeschouwer, er zelfs tegen ingaat. Wordt
daarentegen op die verwachting wel ingespeeld, dan is de gretigheid van de
toeschouwer om zijn eigen verstarringen in de film te projecteren, bijzonder groot.
Je hoeft maar enkele elementaire prikkels op hem af te sturen, in een elementair
filmisch mechanisme, en hij reageert zoals je wilt of verwacht, en ineens wordt een
hele levensconceptie blootgelegd. Dit is, geloof ik, alleen maar te verklaren door het
feit dat onze affectieve (en andere) reacties en gedragingen en de beelden waarin wij
ze vorm geven, in zo'n chaotische toestand verkeren. De bewustmaking en analyse
daarvan zouden een belangrijk onderdeel moeten vormen van de filmanalyse, die
dan indirect een maatschappij-of cultuuranalyse kan worden. Waarom slaan bepaalde
beelden in, andere niet? Waarom reageert de toeschouwer zo goedgelovig, zo naïef,
met zo'n overgave, zo hypocriet (‘het is maar film’) of alleen maar met
schijnverklaringen (‘zo'n menselijk werk’)? Al dat soort dingen zou een dergelijke
analyse op het spoor moeten komen.

5

Cfr. noot 3.
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Goodbye, Columbus
Goodbye, Columbus van Larry Peerce heeft niet eens het excuus dat het een handig
maakwerk is: het is minderwaardig, elementair, slecht vervaardigd, heeft niet eens
een goede intrige, en op dat punt, zegt men, zijn de toeschouwers juist zo kritisch.
Maar het speelt weer in op een latente problematiek.
Een hele reeks problemen en schijnprobleempjes liggen hier over elkaar, heffen
elkaar op. Alles wordt door elkaar gehaspeld: de sociologische context (een
Amerikaanse Joodse familie van nieuwe rijken); de tijdssituering (gebaseerd op een
roman van Philip Roth die zich in 1959 afspeelde, is de film kennelijk op het einde
van de jaren zestig gesitueerd: cfr. het gepraat over contraceptiva, enz.). De
toeschouwer ervaart deze incongruenties echter als evenzovele nuanceringen, toetsen
van menselijkheid en echtheid. Er zijn namelijk enkele dingen heel duidelijk
herkenbaar: enkele archetypische figuren (een vader, een moeder, een gezin); een
sociale context (nouveau riche versus jonge, arme intellectueel, een conservatief
jodendom versus een progressiever jodendom); een sentimentele verhouding (een
jongen en een meisje, dat is al genoeg om te stellen dat ze van elkaar houden.)
Steekwoorden dus die de toeschouwer verwijzen naar verbanden, naar een logische
en bekende samenhang, die hij dan zelf opnieuw mee construeert.
Om een film voor toeschouwers waardevol te maken, hoef je blijkbaar niet eens
te voldoen aan bepaalde kwalitatieve maatstaven, hoef je niet eens zinvolle verbanden
te leggen. Je hoeft niet eens te speculeren op gemakkelijke zwartwit-kentekens zoals
‘seks’ of ‘geweld’. Het volstaat dat je om enkele grote vaagheden heencirkelt, er een
goeie scheut ‘esprit du temps’ in mengt, en daarin natuurlijk, als actueel element,
wel degelijk ook wat ‘kritiek’ inlast. Zo krijg je een film waarin de toeschouwer niet
alleen zijn eigen werkelijkheid herkent6, maar nog een meer complexe en
genuanceerde verwachting ingelost ziet: hij krijgt op zijn vragen een zogenaamd
socio-dynamisch antwoord, dat in feite een didactisch, een mythe-vormend antwoord
is.

Ma nuit chez Maud
Er zijn ook andere gevallen: films die zowel door het grote publiek als door de kritiek
gewaardeerd worden, zij het niet om dezelfde redenen. Een

6

Volgens Gilbert Cohen-Séat, Essai sur les principes d'une philosophie du cinéma, 1946, een
van de redenen waarom mensen naar films gaan kijken, maar ik geloof dat dat een wat
simplistisch geworden constatering is.
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voorbeeld hiervan: Ma nuit chez Maud van Eric Rohmer, een film die tegen alle
verwachting in - in de eerste plaats die van de makers zelf - bij ons een groot succes
werd. Hoe is dat te verklaren?
De film heeft eigenlijk alles om de toeschouwers af te stoten: een heel ondankbare
filmtaal, een ascetische en statische stijl, zwart-wit-fotografie. Dramatisch is alles
gesitueerd rond drie personages die ellenlange gesprekken voeren, weliswaar
boeiende, geraffineerd-intelligente gesprekken, over Pascal en godsdienst, geloof en
ongeloof als een ernstig genomen existentieprobleem. Daar maak je geen populaire
film mee. Gertrud van Dreyer (waarmee de film van Rohmer meer dan filmstilistische
gelijkenissen heeft) werd door de bioscoopgangers toch ook niet zo gewaardeerd.
Waarom Ma nuit chez Maud dan wel? Weer eens wordt hier (waarschijnlijk niet eens
bewust, Rohmer maakt immers geen commerciële films!) gespeculeerd op elementaire
vragen die bij de toeschouwers leven. Het volstaat de thematiek te beschrijven om
dat duidelijk te maken.
De verteller is een man van rond de dertig, diepgelovig. In de zondagsmis ontmoet
hij een jonge studente, Françoise: ‘Ce jour là, le lundi 21 décembre, l'idée m'est
venue, brusque, précise, définitive, que Françoise serait ma femme’. Wat uiteindelijk
dan ook gebeuren zal natuurlijk. Maar eerst ontmoet de man nog een andere,
gescheiden vrouw, veel aantrekkelijker dan de nogal gewone Françoise. Rond Maud
hangt een nevel van mysterie en verbod: zij is een atheïste, haar opvattingen en
manier van leven contrasteren sterk met de tamelijk conventionele levenswijze van
de verteller en zijn meisje. Hun geloof en godsdienstpraktijk in contrast met de frivole
wereld van Maud, de eeuwenoude simpele kersttraditie in contrast met de briljante
intellectuele sfeer waarin Maud evolueert. Maud is in alle opzichten een aantrekkelijke
vrouw, zowel in de ‘positieve’ zin (intelligentie, menselijkheid, warmte,
vrouwelijkheid) als in de ‘negatieve’ zin (verleiding, zonde, onafhankelijkheid, een
geëmancipeerde vrouw ‘met een verleden’)7. En vooral: zij is niet gelukkig. Hoe dan
ook, de verteller laat zich door haar uiteindelijk niet verleiden, hij trouwt met
Françoise en heeft van haar twee kinderen. Een toonbeeld van geluk. Als zij aan het
slot Maud weer ontmoeten, is deze nog altijd even verleidelijk, maar ook nog altijd
even weinig gelukkig.

7

Een kleine steekproef onder vrienden en kennissen leverde nogal verrassende resultaten op,
die natuurlijk nader gecontroleerd zouden moeten worden. Ik vroeg hun met welk personage
(Maud, de verteller, Françoise) zij zich het meest identificeerden, voor wie zij het meeste
sympathie hadden. Ieder van de drie personages kwam in aanmerking, meestal met uitsluiting
van de twee andere. De film werd telkens benaderd vanuit de verkozen figuur. In die keuze
speelde het geslacht van de ondervraagde geen rol; wel, voor zover ik na kon gaan, de
levensfilosofie.
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Hoe objectief ik het ook wil houden, vanzelf verval ik met zo'n résumé in de banaalste
cliché's: Vrouw, Man, Huwelijk, enz.. Wel handelt de film over die cliché's op een
heel intelligente, heel genuanceerde manier, de cliché's zitten vol filmstilistische
barsten. Maar al bij al werkt hij weer op hetzelfde stramien: hij beantwoordt gewoon
aan de behoefte van de toeschouwer om gerustgesteld te worden. De verteller geeft
de voorkeur aan het minder aantrekkelijke, het meer conservatieve ‘simpele geluk’.
Wat dat juist betekent, wordt niet verder geanalyseerd. Even wordt aan de twijfel
aan dat gewone geluk vorm gegeven (de verteller mag even proeven van het verboden
geluk), maar het slot is toch weer: met een zucht van verlichting (‘het was een mooie
film’) wordt de twijfel weer verdrongen. Tot de volgende film.

Subversieve vormen van bevestigende communicatie
Bevestigende (film)boodschappen kunnen soms ook kritisch werken. Dan gebeurt
precies het tegenovergestelde van wat in de tot nu toe genoemde gevallen gebeurt:
dan wordt niet, onder het mom van kritiek, iets bevestigd, maar onder het mom van
een bevestiging wordt een kritisch effect beoogd. In twee voorbeelden hiervan,
Midnight Cowboy van John Schlesinger en Staircase van Stanley Donen, hangt dit
nauw samen met het uitgangspunt: de homoseksuele thematiek. Een maatschappelijk
onprettige probleemstelling wordt als uitgangspunt genomen om een film te maken
die voorgeeft te werken als een grote bevestiging.
In Midnight Cowboy dient de Vriendschap8 als grote aandachtskatalysator voor
de eigenlijk bedoelde Homoseksualiteit. De shockerende homoseksualiteit schijnt
opgevangen te moeten worden door de zalvende vriendschap. Maar ook het
omgekeerde gebeurt doorlopend. Homoseksualiteit en vriendschap heffen elkaar niet
op; ze blijven - stilistisch soms cru, in de trant van een zacht muziekje op schokkende
beelden - parallel naast elkaar lopen. Tussen wat gezegd en getoond wordt en de
begeleidende context waarin dat gebeurt, tussen wat eigenlijk bedoeld wordt en wat
dramatisch gestalte krijgt, tussen het onderwerp en de vormgeving ervan is zo'n
dissonante spanning aanwezig, dat het onmogelijk nog als één grote bevestiging
doorgesignaleerd kan worden. In een commerciële film, made in Hollywood, zijn
nooit zoveel shockerende elementen aanwezig geweest9. Wat bevestigd wordt, wordt
als het ware tegelijk ontkend.

8
9

Zo sterk in het licht gesteld, dat het Office Catholique du Cinéma op het Berlijnse Filmfestival
de film meende te moeten bekronen. Cfr. ook de OCIC-prijs voor Teorema.
Hoe die toch doorgeseind kunnen worden, cfr. Het einde van de Amerikaanse filmdroom?
in Streven, november 1969, pp. 146-156.
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De bevestigend-ontkennende tendens van een film als Staircase is nog sterker. Hier
wordt over de hele lijn gespeculeerd op de identificatie-projectie van de toeschouwer
met twee figuren - een paartje ouder wordende homofielen - met wie hij zich nog
altijd niet zo graag wil identificeren. Nuchter bekeken, een demonische krachttoer.
Vooral omdat de film, in tegenstelling met het toneelstuk waarop hij gebaseerd is10,
geen uitlaatklep biedt; integendeel, de cineast drukt de toeschouwers zonder
onderbreken met de neus op de situatie in haar meest ondankbaar aspect. Objectief
gezien schijnt de film de problematiek met veel vooruit te helpen - homofiele
toeschouwers waren er meestal niet gelukkig mee - maar rekening gehouden met de
cinematografische beperkingen en mogelijkheden gaat Staircase wel heel ver. Door
een zuiver cinematografische list wordt namelijk bereikt dat toeschouwers - àls
toeschouwers, maar dat is al iets - verzocht worden een stap te zetten in de richting
van meer tolerantie, ja, zelfs van ‘identificatie’. Verder kan film waarschijnlijk niet
gaan - zolang hij toch altijd nog als een ‘schouwspel’ gezien wordt.
Film willen inschakelen in een geëngageerd maatschappelijk proces betekent:
vragen dat hij ons steeds beter doet beseffen wát wij als toeschouwers in deze wereld
zijn. Daar kunnen zowel films zoals John and Mary, Goodbye, Columbus of Ma nuit
chez Maud, die de toeschouwersfunctie op een conservatieve manier doen spelen,
als films zoals Staircase of Midnight Cowboy, die me een meer kritische kijk op
mezelf als toeschouwer leren krijgen, het hunne toe bijdragen. Het zijn films waarvoor
wij misschien de neus ophalen, maar die beantwoorden aan een behoefte. Ze moeten
niet in het filmhistorische of filmkritische dossier van de al dan niet belangrijke
werken geklasseerd worden, maar geanalyseerd als beeld-objecten uit onze
consumptiemaatschappij, die niet zo maar toevallig (nu ja, toevallig) vervaardigd en
niet zo maar zonder invloed geconsumeerd worden.

10

Cfr. K & C-Agenda, 8 oktober 1969.
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Terzijde
K. Fens
De dood van de dichter Ed. Hoornik op 1 maart deed mij zijn oudere poëzie herlezen.
Daaronder zijn in 1938 verschenen episch-lyrische gedicht Mattheus. En ik viel veel
meer dan dertig jaar terug in de tijd. Bijvoorbeeld bij de eerste strofe van wat wel
het bekendste vers uit de cyclus werd, het gedicht ‘Amsterdam’:
Nog zijn gordijnen neergelaten,
nog kringt de nevel om de zon,
maar zie, de noordelijke straten,
de koepel van 't Centraal Station
(en bloemen op een klein balkon)
hebben het daglicht toegelaten.

Dat is uit de tijd dat parken en merels - stadsvogels - in de poëzie verschenen - zie
Aafjes, zie Hoekstra - en Amsterdam jambisch centrum werd. Ik maakte die terugval
niet zonder enige melancholie. Waarom? Misschien kan ik opheldering over het
ontstaan van het gevoel het best zo beginnen: Hoorniks strofe werd vaak geciteerd,
misschien moet ik zeggen: gereciteerd, door mensen die van poëzie hielden en vaak
de mond vol hadden met citaten. Hun stem en hun tempo van spreken veranderden
even, ze klommen met plezier even de kunstladder op om even later weer terug te
keren naar de dagelijkse werkelijkheid van het gewone woord. Ze citeerden en ze
lazen poëzie omdat ze van poëzie hielden. En ze konden er hele brokken van hun
eigen emotionaliteit in kwijt.
Dat ‘houden van’ poëzie is verdwenen; het houden van kunst überhaupt, althans
wanneer het contemporaine zaken betreft. Poëzie en bijvoorbeeld ook beeldende
kunst zijn boeiend geworden, knap, interessant, een dichter wordt nu geciteerd - en
nu bedoel ik op papier - om wat hij kan, niet om wat hij kan ‘opwekken’, en hij heeft
zelf vaak alle moeiten gedaan alle eventuele emotionaliteit heel diep in het werk of
zelfs erachter weg te stoppen. Misschien moet je nog verder gaan en zeggen dat er
een ontper-
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soonlijking heeft plaats gehad. Wie van gedichten hield in de voorbije zin, hield ook
van een dichter, althans van het beeld dat hij uit de poëzie van de man gemaakt had.
Je kon van Leopold houden - en je kunt dat uiteraard nog - maar je kunt niet van
bijvoorbeeld Hans Faverey houden, en toch is de laatste een belangrijk (daar heb je
weer zo'n woord) dichter.
Wie het van de andere kant wil zien, leze het vierde nummer van de derde jaargang
van Raster. Het is gewijd aan de ontwikkelingen in de huidige poëzie. De
interessantste bijdrage - de moeilijkste ook - is die van Charles Grivel: ‘Het eigenlijke
revolutionaire in (Franse) literaturen 1970 of bijna’. Grivel, medewerker aan Change,
dat zich uit Tel quel heeft ontwikkeld, sluit zijn stuk af met een bloemlezing van
voor zijn ideeën representatief werk. Dat werk is niet alleen soms ondoorgrondelijk,
het zal ook onmogelijk zijn ervan te houden; het lijkt er zelfs op of het dat met alle
geweld wil voorkomen. Wat men er heel hard bij nodig heeft zijn verstand en
vindingrijkheid.
Wat Hoornik over Amsterdam schreef, zou nu de toevoeging ‘maar’ behoeven. Laat
ik het eens groot zeggen: we leven in de cultuur van het ‘maar’. De hele dag worden
wijsvingers opgestoken die attenderen op keerzijden, tegendelen; die bewust willen
maken. Zogauw bijvoorbeeld enige emotie de vrijheid zoekt, wordt de vrijgekomen
ruimte met bewustwording opgevuld. Een proces van ontzinnelijking op allerlei
levensgebieden - kunst en godsdienst bijvoorbeeld - lijkt de consequentie,
consequentie die trouwens al op enkele terreinen zichtbaar is.
Nu zoeken de emotie en de dwang, zou je bijna zeggen, om te ‘houden van’, wel
een uitweg. In het verleden bijvoorbeeld of in wat nog altijd geldt als randgebieden
van wat kunst heet maar dat wel eens het werkelijke terrein zou kunnen zijn: de zg.
amusementsmuziek, als ik daar de popmuziek toe mag rekenen, de mode, het interieur.
De fervente belangstelling voor bijvoorbeeld stripverhalen zou wel eens hieruit
verklaard kunnen worden. De Tom-Poesstrips van Maarten Toonder, die nu ook in
boekvorm verschijnen (het afgelopen najaar nog een bundeling van drie heel goede
verhalen onder de titel Een heer moet alles alleen doen) zijn zeer populair. Daarin
mag alles aan romantiek wat bijna officieel verboden is en je mag het nog mooi
vinden ook. Zo'n mededeling bijvoorbeeld: ‘Die avond zat heer Ollie in diep gepeins
tussen zijn bloemen. Uit het bos stegen kruidige geuren op en de wind ritselde er
tussen de bladeren’.
Het mooiste reproduktieboek van dit seizoen en daarbij nog van vele andere seizoenen,
zo kwalificeerde een Engels weekblad de bij Thames and Hudson te Londen
verschenen uitgave van Les Très Riches Heures du Duc
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de Berry. Het zal wel waar zijn. Ik heb het origineel, dat in het Musée Condé te
Chantilly berust, nooit gezien. Als reprodukties van miniatuurkunst lijken me de hier
gebodene moeilijk te evenaren. (Men vergelijke de uitgave met die van Het
getijdenboek van Catharina van Kleef, enkele jaren geleden in een internationale
produktie bij Meulenhoff te Amsterdam verschenen, toch ook geen gering
reproduktieboek). Nu heet Les Très Riches Heures de koning onder de verluchte
handschriften en die topplaats zal er wel door kunsthistorici, die veel
vergelijkingsmateriaal hebben, aan toebedeeld zijn. Op het unieke karakter van dit
getijdenboek, in het begin van de vijftiende eeuw begonnen door de gebroeders
Limburg die uit Nijmegen afkomstig waren, en aan het einde van dezelfde eeuw
voltooid door Jean Colombe, wordt in de inleidingen bij deze uitgave voldoende
gewezen, met name op het bijzondere karakter van de kalender, waarvan de illustraties
zich met niets laten vergelijken: de ijskoude sneeuwplaat bij februari bijvoorbeeld,
een hele wereld in de greep van de winter (echt in de greep, sneeuw en kou lijken
alles in te sluiten) is onvergelijkelijk mooi.
Uit de inventarisatie is bekend dat de Duc de Berry een grote bibliotheek had - de
prins der bibliofielen heet hij - en dat veel getijdenboeken van die bibliotheek deel
uitmaakten. In een bespreking in een Engels maandblad las ik de opmerking dat men
door deze nieuwe uitgave zich in de biddende rol van de hertog kon indenken. Leest
men het leven van de hertog dan moet hij voor bidden van getijden niet veel tijd
hebben gehad, er nog vanaf gezien dat het een beetje naïef is te veronderstellen dat
de man het getijdenboek uit persoonlijke vroomheidsoverwegingen liet vervaardigen.
Maar afgezien van dat alles is er voor de romanticus die zich met de middeleeuwse
bidder wil vereenzelvigen, een vervelend obstakel. En daarmee kom ik op enige
kritiek op dit boek.
Gereproduceerd werden alle miniaturen. Dat betekent dat ook heel veel tekst mee
gereproduceerd werd, want gereproduceerd zijn niet de miniaturen alleen, maar de
gehele pagina en dat op ware grootte. Een niet zo ingewikkelde rekensom wijst uit
dat met een niet zo grote uitbreiding het hele manuscript opnieuw uitgegeven had
kunnen worden. Een volledige uitgave van een middeleeuws getijdenboek was het
resultaat geweest. Door de nu gevolgde opzet vertoont het boek op een aantal plaatsen
jammergenoeg breuken: de tekst van een psalm wordt afgebroken omdat in het erop
volgende tekstgedeelte geen miniatuur voorkomt.
Deze werkwijze zegt (met de inleidingen) veel over de belangstelling van inleiders
en uitgevers: hun belangstelling voor het boek is slechts kunsthistorisch; dat het boek
als getijdenboek (voor leken bestemd getijdenboek, een soort klein brevier dus) ook
interessant is en zijn geschiedenis heeft, komt bij hen kennelijk niet op. Met een
volledige uitgave èn met de situe-

Streven. Jaargang 23

713
ring van het genre boek in de vroomheidsgeschiedenis, zou aan Les Très Riches
Heures pas alle recht gedaan zijn.
Voor wie de volheid van de latijnse liturgie gekend heeft, is de opzet van een
getijdenboek als dit geheel doorzichtig, want vertrouwd. Wie het handschrift gaat
lezen, raakt steeds in bekende sporen: hij kan de teksten uit het hoofd vervolgen.
Ook daardoor staat dit boek, ondanks een afstand van meer dan vijf eeuwen, niet ver
van hem af. Over een tiental jaren zullen dergelijke boeken alleen nog voor
specialisten toegankelijk zijn, als studiemateriaal, terwijl nu voor de oudere toch nog
veel van hemzelf in het oude manuscript meeklinkt. Als je je dat realiseert, overzie
je pas hoe radicaal een liturgie-hervorming een verleden heeft afgesloten en het
gemaakt heeft tot wat het voor de kunsthistorici al is: al of niet boeiend
studiemateriaal, waarmee niemand meer persoonlijk verbonden is. Onbekendheid
met de teksten leidt in de aantekeningen bij de afzonderlijke miniaturen van de uitgave
van Les Très Riches Heures trouwens tot twijfelachtige en soms gewoon foutieve
interpretaties van onderdelen van afbeeldingen. (Het is overigens toch wel moeilijk
te vergeven dat bij een kostbare uitgave als deze twee pagina's verwisseld konden
worden).
Verschenen is het vijfde deel van Kindlers Literatur Lexikon; het loopt van Mu tot
Ra. De opzet van deze encyclopedie is zeer oorspronkelijk: het is een lexicon van
werken en niet van schrijvers. En elk werk wordt zeer uitvoerig behandeld en de
bespreking is voorzien van literatuuropgaven die tot zeer recente datum zijn
bijgewerkt. Typografie en illustratiemateriaal zijn van heel hoog niveau. Mijn ervaring
met de voorgaande delen is, dat men zelden mistast en de gegeven informatie
doorgaans zeer grondig is. Bij het lezen in een encyclopedisch werk - en waarom
zou je dat niet doen; het is een boeiende ervaring over volslagen onbekende werken
uit volslagen onbekende literaturen te lezen - moet je nooit opzoeken wat je meent
te weten (in mijn geval bijv. artikelen over Nederlandse boeken), al is het een
hardnekkige menselijke eigenschap naar de bekende weg te vragen. Want dan dreig
je soms je vertrouwen in het hele werk te verliezen. Wil je dat vertrouwen houden,
dan is er maar één vermoedelijk wat ouderwetse redenering heilzaam: jezelf de
onbelangrijkheid van de Nederlandse literatuur aanpraten.
Laat ik dit vijfde deel nemen. Het telt bijna 3100 kolommen kleine druk over
prozawerken, drama's en essays van Mu tot Ra. Een hoeveelheid informatie waarvan
je doodmoe wordt. Van die 3100 kolommen gaan er
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een kleine vijfentwintig (wat ruim geschat) over Nederlandse literatuur, dat is dus
nog niet één procent, en dan reken ik de Zuid-Afrikaan Dirk Opperman maar tot de
Nederlandse letteren. Met hem mee komt werk van 12 Nederlandse auteurs ter sprake.
Onder die twaalf is - de Zuid-Nederlanders moeten dat maar niet kwalijk nemen één Vlaming: Streuvels, met zijn boek Oogst. Resteren tien Noord-Nederlanders.
Onder hen is - de heer zij ons genadig - Jo van Ammers-Küller met De Opstandigen,
boek dat vermoedelijk via een Duitse vertaling in het lexicon terecht is gekomen.
De anderen zijn in chronologische volgorde: Jacob van Maerlant, Hooft, Vondel,
Bilderdijk, Pierson, Emants (wiens roman Een nagelaten bekentenis verkeerd gespeld
is), Augusta de Wit (ik kan er ook niets aan doen, maar Orpheus in de Dessa scheen
er in te moeten), Heijermans, Blaman en Hermans. Van de laatste werd de roman
Nooit meer slapen een plaats waardig gekeurd.
Nu heb ik niet de Nederlandse literatuur op titels tussen Mu en Ra doorgelopen.
Maar er moet toch meer zijn dat in het buitenland aandacht verdient (Paranoia van
Hermans, Op weg naar het einde van Van het Reve, De ongelooflijke avonturen van
Tilman Armenaas van Walschap, Pensioen van Elsschot, dat zijn zo maar vier titels,
eerlijk verdeeld tussen noord en zuid, die me invallen).
Misschien dat kenners van andere literaturen met vele omissies kunnen komen
aandragen. En dat zal dan de waarheid bevestigen van de stelling: encyclopedische
werken zijn niet voor specialisten geschreven; voor nietspecialisten trouwens ook
niet, want ook voor hen staat er - zij het in ander opzicht - te weinig in. Ze worden
dus samengesteld voor niemand. Daarom zijn het van die onontbeerlijke boeken.
Want alleen al als kijker tegen dikke boeken word je teruggebracht tot niemand: een
niets-weter. De encyclopedie had best een christelijke uitvinding kunnen zijn: de
deugd van nederigheid krijg je bij aankoop cadeau.
Een tekstanalyse kan als gevolg hebben dat een heel nieuw werk te voorschijn komt.
Uit wat altijd een knop leek, ontvouwt zich een heel kleurrijke bloem. Poëzie-analyses
als die van H.U. Jessurun d'Oliveira in zijn bundel Vondsten en bevindingen hadden
indertijd op mij dat effect. Een heel knap tekst-analyticus, zij het op een geheel ander
terrein, blijkt D.E. Nineham. Van hem verscheen in ‘The Pelican Gospel
Commentaries’ het deeltje over Marcus. Alweer een paar jaar geleden, maar het is
onlangs herdrukt. De tekst van een evangelie begint zich hier onder de ogen van de
lezer - hij kan het proces gewoon controleren - te ontvouwen en als men het
commentaar uit heeft is het bekende evangelie uitgegroeid tot een heel nieuw
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boek. Wat ik in een aantal hoofdstukken van het boek zo bewonder is dit: de schrijver
analyseert een tekst, in die analyse wordt de historische situatie van waaruit de tekst
verstaan moet worden helder, en het verrassende gebeurt: een enkel vers of een deeltje
van een hoofdstuk krijgt aan alle kanten armpjes die vers of hoofdstukfragment
vasthaken aan talrijke andere teksten of historische situatie, en een nieuw organisme
groeit voor je ogen. Wat Nineham bijvoorbeeld met de eerste elf verzen van het
evangelie presteert, is ongelooflijk, maar in geen enkel opzicht fantastisch: hij heeft
niet de hinderlijke eigenschap de door hem behandelde auteur veel intelligenter te
willen maken dan hij is; kwaal van sommige tekst-analytici. Een althans volgens
mij, meesterlijk boekje van een soort waarvan ik er tientallen zou willen hebben:
boeken die oude boeken nieuw maken; want gebrekkige lezers als we zijn, blijft voor
de meesten zelfs bij herlezing altijd alles bij het oude.
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Daniël Robberechts: De grote schaamlippen
Leo Geerts
Kort na elkaar zijn van Daniël Robberechts verschenen: De labiele stilte, Standaard,
1968; Tegen het personage, Manteau, 1968; De grote schaamlippen, Nijgh, 1969.
Hij weigert iets anders te zijn dan een schrijver1. Daarom, om te beginnen, enkele
lukraak gekozen citaten uit zijn laatst genoemde publikatie over de situatie van de
schrijver:
1. ‘De geïntegreerde, ineengestrengelde kunsten van morgen zijn alle uitmuntend
sociaal: zang, dans, mimiek, action-painting, happening. Wie zal het wagen daar de
letterkunde met de haren bij te sleuren? Sommigen rekenen de happenings tot de
toneelkunst, maar het is door plastische kunstwerken dat deze kunstvorm werd
gebaard, en welke rol zou daar nog overblijven voor het geschreven woord? Trouwens,
hoe talrijk zijn niet nu reeds de symptomen die erop wijzen dat zij die na ons komen
de hopeloos verstrikte, versleten, afgestompte woorden zullen opgeven en door
andere, pregnante, feilloze middelen vervangen? En wie zal de schrijfkunst kunnen
genezen van het individualisme? Ik acht het dan ook waarschijnlijker, en niet eens
rampspoedig, dat het schrijven morgen niet meer als een kunst wordt beschouwd,
hoogstens als een zonderlinge, onschadelijke hobby voor ongeneeslijke
individualisten, een toekomstig equivalent van het huidige schrijven van Latijnse
versjes, het bouwen van een Eiffeltoren met lucifers of een tocht van Parijs naar
Kopenhagen op handen en voeten’ (12).
2. ‘Ik zal doorgaan met schrijven, zoveel en zo nauwgezet als ik maar kan, zoals
een krankzinnige of zoals een rijke dilettant uit een vorige eeuw (alleen jammer dat
ik niet rijk ben). Tabula rasa. Alles is duidelijk, eenvoudig, gezuiverd: het gaat om
het schrijven en om mets anders meer’ (23).
3. ‘Een geschrift is onherroepelijk unidimensionaal. En zoals al het (menselijk?)
unidimensionale dringt zich als die enige dimensie op: de tijd. Niet onmogelijk dat
dit een stringente wet is. Een statisch bedoeld geschrift

1

Hij heeft jaren nodig gehad om wegwijs te raken in de gecompliceerde situatie van de
publicist. Cfr. het stukje over zijn tribulaties met uitgevers, verder in dit nummer p. 741.
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wordt én door het schrijven én door het lezen dynamisch. Hoe kan een geschrift zijn
dat niet met de tijd is verzoend?’ (36).
4. ‘De schizofrene zwijgers hebben gelijk. Bestaat er wel een hachelijker
onderneming dan te spreken?’ (39).
5. ‘Er moet een uitzonderlijk hecht verband bestaan tussen mijn ongenoegen over
het leven (...) én mijn geschrijf (...) én mijn eis van een verrijzenis tot een ander
leven’ (48).
6. ‘Alsof het leven door niets zo hevig wordt geprikkeld als door de menselijke
misère (een wet die zich nu doet gelden in alle ontwikkelingslanden)!’ (49).
7. ‘Mijn zelfbeschouwing is me nooit een Spielerei geweest, nooit een doel op
zichzelf, ze is op natuurlijke wijze ontstaan uit de vaste wil om mijn leven zo strak
mogelijk in de hand te houden’ (110).
8. ‘Misschien komt er ooit een tijd dat de schrijvers alleen maar schrijven over
hetgeen ze werkelijk kunnen kennen. Ik pleit voor een hopeloos compromitterend
schrijven’ (137).
9. ‘Hoe onbevredigend vlak lijkt me dit verslag. Of zou het aan de werkelijkheid
liggen? Want tenslotte heb ik zoveel mogelijk alleen maar feiten gemeld. Er is ook
zo indrukwekkend veel dat onopgehelderd blijft’ (169).
10. ‘De grote schaamte. De uitgebreide, uitgesproken schaamte. De met de lippen
beleden en daardoor goeddeels overwonnen schaamte. De door die belijdenis
geriskeerde beschaming: niet langer nog taalvaardigheid, vakmanschap, goede smaak
of kunstzin in het geding gebracht, maar heel mezelf’ (182).
Zelfs uit dit kleine hoopje materiaal wordt het duidelijk, dat Robberechts geen
afgewerkte visie heeft, dat de dagboekformule voor een groot deel te wijten is aan
de incoherentie van zijn dagelijks bestaan, van zijn denkbeelden en van zijn
onvolwassenheid; een esthetische eenheid, die hij vaak vermeldt als een vorm van
verraad aan de authenticiteit van het leven, is er niet.
Niemand neemt het Robberechts kwalijk, dat hij liever zijn incoherentie belijdt
dan dat hij zijn toevlucht neemt tot de traditionele vormen van het verhaal die maar
al te vaak dezelfde incoherentie moeten verbergen. In een omstreden overzicht,
Orgasme in de literatuur, de literatuur als orgasme2, heb ik gewezen op het feit, dat
ook jongere auteurs die de traditionele verhaalvormen gebruiken zonder dat ze tot
klaarheid gekomen zijn met zichzelf, daarin mislukken. Het niveau van Robberechts
ligt zowel moreel als theoretisch en globaal menselijk ver boven de hypocriete
zelfgenoegzaamheid van zijn collega's. Een goed voorbeeld van die zelfgenoegzaam-

2

In De Nieuwe, nr. 304, 23.1.70, pp. 23-25.
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heid is de volgende zin in het antwoord van Frans Depeuter op mijn beschouwing:
‘O ja, hoor, ook ik kan een boek volbluffen en leugens neerschrijven en de lezers
een nooit te realiseren, brutaal-egoïstische hersenschim voor de ogen stellen, maar
dat ligt heus niet in mijn bedoeling: misschien ben ik daarvoor nog een beetje te
eerlijk’3. Depeuter beweert hier dat hij even goed kan schrijven als Jef Geeraerts,
maar dat hij dit uit ‘eerlijkheid’ niet wil doen. Maar waar is de eerlijkheid van iemand,
die - op onmiskenbare wijze - privé-problemen in een slecht geschreven, onvolwassen,
vormelijk onbevredigende roman aan de orde stelt, zonder er eerlijk voor uit te komen,
dat het inderdaad om privé-problemen gaat? Tegenover deze vorm van ‘bellettrie’
steekt Robberechts' ‘schaamte’ gunstig af. Zijn schrijven is inderdaad
‘compromitterend’ voor hemzelf en zijn naastbestaanden, d.w.z. ook voor de lezers
en de - door hem geminachte - critici.
‘Ik pleit voor een hopeloos compromitterend schrijven’ (citaat 8). Maar wat is dit
principe van het compromitterend schrijven waard? Is het wel mogelijk de realiteit
in een tekst te vatten? Is niet elke tekst vervalsend? Ondanks zijn verbeten nadruk
op de authenticiteit, op het feit dat schrijvers eigenlijk alleen kunnen schrijven over
‘alleen maar feiten’ en vooral over ‘hetgeen ze werkelijk kunnen kennen’ (citaten 8
en 9), kan Robberechts niet anders dan erkennen, dat het schrijven als menselijke
akt al een vervorming is: ‘unidimensionaal’ (citaat 3). In de dagelijkse omgang
hebben de ‘zwijgers’ zelfs gelijk, omdat er geen ‘hachelijker onderneming’ zou
bestaan dan ‘het spreken’. A fortiori moet dit gelden voor het neerpennen van een
dagboek, van een belijdenis. Dit zet echter heel het boek, De Grote Schaamlippen,
op losse schroeven; voor mij is het zelfs als een ontgoochelend slecht gebouwd
kaartenhuisje in elkaar gestort. Het blijft waar dat deze mislukking veel belangrijker
is dan de geslaagde pseudo-literatuur van minder ‘compromitterende’ auteurs. Maar
deze waardering mag niet beletten, dat Robberechts' werk aangepakt wordt met de
eerlijkheid die hij zelf uitlokt.

De kunsttheorie van Robberechts: een fiasco
Uit de tien hierboven bij elkaar gezette citaten lezen we af, dat Robberechts een
verstikkende wolk van schaamte heeft weg moeten blazen. Die schaamte wordt ‘met
de lippen beleden en daardoor goeddeels overwonnen’. Exhibitionisme is inderdaad
een middel om, door de affirmatie van wat ‘vertoond’ wordt, tot een rationele
verantwoording te komen. Elders in zijn

3
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boek verwijst Robberechts naar de homofielen, die eveneens de exhibitie van hun
anders-zijn beschouwen als het sterkste middel om dit anders-zijn te doen aanvaarden
en de ‘schaamte’ te overwinnen. Robberechts breidt dit thema uit tot het exhibitioneren
van de eigen persoonlijkheid. Historisch is het voor alle grote auteurs belangrijk
geweest, de eigen aard en zeden botweg te affirmeren tegen de gangbare opvattingen
in. Denken we aan Multatuli, Oscar Wilde, Jean Genêt, aan de oude voorbeelden
van Sappho en de homofiele sonnetten van Shakespeare, aan de
épater-le-bourgeoiseffecten van een Arrabal of de zogeheten arrogantie van een Hugo
Claus. Deze exhibitionistische zelfaffirmaties worden in de psycho-sociale literatuur
vrij overtuigend verklaard als reacties op ‘het ongenoegen over het leven’ (citaat 5).
Wat door de beschaving onderdrukt wordt, baant zich in de imaginaire vormen van
de kunst een weg naar de oppervlakte. Iemand als Norman Brown brengt in Die
Zukunft im Zeichen des Eros de drie door Robberechts genoemde gebieden met elkaar
in verband: het onbevredigende leven dwingt de creatieve mens tot het scheppen van
een meer bevredigende ruimte, een soort ‘hemel’; Robberechts' ‘eis van een verrijzenis
tot een ander leven’ (citaat 5) verwondert dan ook niemand. Of men aan dat ‘ander
leven’ de religieuze zin geeft van een ‘verrijzenis’, of het - met Norman Brown - ziet
als een poging om de polymorfe structuur van het kind, de oorspronkelijk ludieke
mens, te herstellen, doet weinig ter zake.
In het eerste en tweede citaat zien we Robberechts ten andere - nogal knoeierig vechten met de problematiek van het ‘vrije-tijds’-schrijven, van het schrijven als
dilettantisme, als aangename bezigheid, als spel. Een fout begaat hij (of nogal onnozel
is het) wanneer hij zijn geschrijf vergelijkt met ‘het bouwen van een Eiffeltoren met
lucifers’ (citaat 1). Zeker, ook Van Ostaijen beweerde dat hij verzen maakte zoals
een ander duiven houdt. Maar voor Van Ostaijen was poëzie ook: ‘een in het
metafysische verankerd spel met woorden’. Deze ‘metafysische’ dimensie - wat ze
dan ook betekent: een religieuze hemel, een Platoons wereldbeeld of een Freudiaans
heimwee naar de vrijheid van het nog niet gefixeerde kind - mag nooit vergeten
worden. Het belangrijke is, dat in de creativiteit, hoe ludiek ze zich ook aandient,
die aspecten van het menszijn aan bod komen die essentieel zijn voor onze vrijheid.
En daar staat het futiele geknutsel van de hobbyist in onze ‘vrije-tijds-maatschappij’
ontzettend ver vanaf, al was het maar omdat zeer vele hobby's eerder geconditioneerd
zijn door de repressieve samenleving dan losgebroken uit het verdrukte bestaan, uit
het kind (desnoods het kind Gods) in ons.
Robberechts' opmerking over ‘de schizofrene zwijgers’ (citaat 4) en over het
‘onbevredigend’ karakter van dit boek (citaat 9) snijdt dan ook geen
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hout, tenzij voor hemzelf. Het is inderdaad duidelijk, dat hij in zijn poging om ‘alleen
maar feiten’ (citaat 8) te melden uit ‘hetgeen hij werkelijk kent’ (citaat 8), is blijven
steken, zodat zijn tekst inderdaad te ‘vlak’ (citaat 9) is uitgevallen. Zo blijven
bijvoorbeeld zijn uitlatingen over zijn katholicisme zeer fragmentair en
onsamenhangend, alles behalve als uitingen van een door zijn leven zelf bevrijd
geloof.

Het geloof: een intellectualistische rest
Natuurlijk zegt Robberechts ook pertinente dingen over het katholicisme: ‘maar het
is menselijk gesproken voor een katholiek gewoon niet te dulden dat hij a priori met
het Establishment vereenzelvigd wordt’ (De Grote Schaamlippen, 207). Met opzet
werden hier reeds de religieuze dimensie en de psycho-sociale verklaring voor het
‘verlangen naar een hemel’, het ‘heimwee naar de kindsheid’ naast elkaar gezet
zonder een normatief onderscheid. In deze normenloze aanvaarding van het a-morele
kunstenaarschap en het niet-aan-het-Establishment-gebonden katholicisme is
bijvoorbeeld ook het verwarrend geval Van het Reve te situeren. Dit spelend
biseksuele kind wordt soms bloedernstig genomen; dan hebben zijn (op het randje
af heiligschennende óf brutaalweg begriploze anti-communistische) uitlatingen
natuurlijk een kwetsende scherpte. Wie Van het Reve echter als artiest aanvaardt,
als spelend kind, kan niet anders dan reageren met de geestdriftige glimlach van de
bevrijding.
Ook hier blijft Robberechts in gebreke. Hij noteert wel: ‘Verneem de toetreding
van Van het Reve tot het katholicisme. Dit ontroert me hevig. Welke gemeenschap
mag hij wel gevonden hebben?’ (176). Een mooie notitie, maar weinig verhelderend.
Het verband tussen deze hevige ontroering over Nederlands meest speelse mysticus
en Robberechts' opvatting ‘dat de mens leeft voor zijn plezier’, is immers evident:
ze ontmoeten elkaar als twee kinderen in de speeltuin van het niet-repressieve bestaan.
Maar Robberechts legt dat verband niet zelf. Hoe is dat te verklaren bij een zo
intelligente en belezen dagboekanier? Het gekke is, dat hij tot op zekere hoogte nog
een goed katholiek is ook.
‘Sinds we in Everbeek wonen, heb ik geen voet meer in een kerk gezet, terwijl ik
het in Aarlen nog bij vlagen goed vond me als een katholiek te gedragen, metterdaad
te tonen dat ik het hoegenaamd niet gek vond een mis bij te wonen; en ook wilde ik
Cee (= zijn vrouw) en alle aanhangers van de nieuwe liturgie steunen tegen de
reactionaire saboteurs. Deze houding was onberispelijk op een enkel detail na, dat
van mijn eigen overtuiging. De brieven aan weverbergh verraden heel duidelijk hoe
groot mijn

Streven. Jaargang 23

721
sympathie voor het katholicisme gebleven is. Ik overdrijf wel niet als ik beweer dat
ik door het geloof geobsedeerd word’ (174).
Een onthullend citaat. Zoals zovele katholieken is Robberechts blijkbaar niet over
zijn instinctieve reactie op de nieuwe liturgie heen geraakt en is deze voor hem alleen
maar een curiosum gebleven, zij het een curiosum dat speels en boeiend genoeg was
om niet helemaal verworpen te worden. Ook in de confrontatie met een nogal
uitdagende antiklerikaal als weverbergh heeft Robberechts de euvele moed om eerlijk
en onomwonden voor zijn ‘obsessie’ door het katholicisme en zijn inzet voor het
nieuwe liturgische spel uit te komen. Dit duidt op een verregaande bevrijding.
Anderzijds zijn er de uitdrukkingen ‘geen voet meer in de kerk’ en ‘geobsedeerd’.
Is dit een gevolg van de grote schaamte die Robberechts in dit boek belijdt, de
schaamte van de katholieke middenstander over het seksuele leven? Nuttiger is het,
even in te gaan op Robberechts' binding met dit katholicisme, dat hij voor zichzelf
zoals zovelen heeft ontdaan van zijn klerikalisme en zijn deshumaniserende
machtskenmerken.
Eerst en vooral stellen we vast dat deze binding voorlopig strikt theoretisch is, of
juister: intellectualistisch. ‘Ik ben veel ontvankelijker voor een wetenschappelijk,
religieus-sociologisch, exegetisch of theologisch betoog’ (174). Deze voorkeur deelt
hij met vele zich katholiek gedragende intellectuelen. Het geloof blijft een dimensie
die men mentaal niet uit het oog wil verliezen, maar waarmee men voorlopig niet
goed weet te leven. Het zoeken naar de reële zin ervan is belangrijker dan de actuele
betekenis in het leven van elke dag. Maar het geloof is voor Robberechts ook een
gemeenschap. ‘Het spreekt vanzelf dat die gemeenschap geen kliekje-van-vriendjes
mag zijn, maar even vanzelfsprekend is dat ze mij de mogelijkheid moet bieden tot
gesprek én tot integraal mezelf-zijn - wat bijvoorbeeld in de parochie van Everbeek
Sint-Jozef gewoon onmogelijk is, als die parochie dan al een gemeenschap vormt.
Zo blijft de gemeenschap, de Kerk, in mij als een verlangen, een negatief beeld’
(175). De momenten ‘gemeenschap’, ‘gesprek’ en ‘integraal mezelf-zijn’ worden
hier als één geheel gezien. Raak: de ‘gemeenschap der heiligen’ is immers ook een
‘gemeenschap der kinderen Gods’, een ontmoeting van mensen die vrij zijn, d.i.
bevrijd van de hypocrisie waartoe klerikale kerk en maatschappelijke verdrukking
ons dag in dag uit veroordelen. Dat Robberechts die vrijheid niet vond in Everbeek
Sint-Jozef, bewijst niets tegen het heimwee ernaar, maar veel tegen het failliet van
een onvrije kerk.

Seks, als plezier, als spel, en als authenticiteit
De grote schaamte, die illustratief is voor de burgerlijke verdrukking van
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de menselijke spontaniteit, is de seks. Onbevreesd en eerlijk heeft Robberechts het
relaas willen schrijven van zijn eigen seksuele ontvoogding, vanaf de griezelige
kindertijd tot het moment waarop ook dit levensgebied voor hem een speelruimte
werd, een ‘hemel’, een artistieke vrijheid. ‘Elke leeftijd heeft zijn dominerende
schaamte gehad. Ik waag me aan de explicitering van de vroegste en de hardnekkigste:
de seksuele’ (142). Hier treft de auteur scherpe typeringen: ‘Mijn vader die me op
een morgen met een pijnlijk plechtig gezicht zegt, “dat ik mijn hand niet tussen mijn
benen mag steken omdat het zonde is”. Sic. En ik stel geen vragen: ik schaam me te
zeer over zijn verlegenheid?’ (143). ‘Wanneer een pater ons onder een godsdienstles
de toedracht van de erectie uiteenzet, schiet ik om een onbenulligheid in een
onderdrukt hysterische lach met mijn buurman René G.: schaamte, ja, maar zeker
ook opluchting, ik ben niet helemaal een monster meer, anderen hebben er ook mee
te maken’ (147). ‘Een kleine, beschaamde Noordafrikaanse hoer, het contact met
haar naakte lichaam volstaat om me, zonder orgasme, te doen ejaculeren’ (150). ‘In
Frankrijk verken ik de pornografie. De schok voor de eerste foto's: “Er zijn mensen
die dat doen”’ (153). ‘Met moeite kan ik mijn blik afwenden van een verliefd paartje
voor me, denkend: “Ze hebben het gedaan, ze zullen het nog doen”, en stelde vast
dat ik hen benijdde, hen hun genot niet gunde’ (155).
Wat een ellende! Het klinkt als een bericht over marsmannetjes. Geheel ten onrechte
vond weverbergh de burgerzoon uit De labiele stilte de minst authentieke literaire
figuur; uit De grote schaamlippen leren we, hoe juist en hoe waar deze armzalige
jongen was, hoe ‘verzonnen’ daarentegen het ruwe arbeiderskind, dat hem als een
schaduw begeleidde. Net als Laurent Veydt in Het lichamelijk onderscheid moest
ook Robberechts deze problematiek te lijf in De labiele stilte. Op een dergelijke
manier is de novelle ‘Weg’ (in Tegen het personage) een afrekening met de
seksualiteit van een meisje, een bakvisje. De scherpste projectie van deze
onmenselijk-idiote problematiek lijkt me ‘Projecties van een vinkup’ (in Tegen het
personage); daarin worden de meisjesfoto's in de illustrés-voor-heren op een opvallend
knappe manier geduid als ‘vinkup’, als smaak-, reuk- en volumeloze wezens, als niet
meer menselijke projecties van die zo essentieel fysiek-menselijke drang, de
seksualiteit.
In De grote schaamlippen vinden we ten andere een nog veel uitzinniger afrekening
met de seksuele frustratie van het kleinburgerlijke systeem, ‘het geval Kene’ (58-72).
Kene is een nogal triviaal meisje op wie de auteur verslingerd raakt als op een synthese
van al de gemiste kansen uit zijn repressieve jeugd. Scherper dan de omschrijving
van de seksuele handelingen zelf geeft het slot van het verhaal, een gesprek met
Greta, een buiten-
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staander, de draagwijdte van deze wilde uitviering weer: ‘Greta zegt tot Cee dat het
ons beiden aan te zien is dat we niet normaal zijn, dat ons wat ontbreekt. Wat? Dat
we niet genoeg met anderen hebben geflirt voor we trouwden. ‘Wat denk je wel dat
er in de auto's gebeurt? Denk je dat men in een auto kan vogelen?’ Weet ik niet, zegt
Cee. ‘Wel, de anderen, de normalen, hebben dat met een 30-50 anderen gedaan voor
ze gingen trouwen’. Ik denk: dat mocht ze niet zeggen, dat ergert me, dit randt mijn
leven aan’ (71). De kwetsbaarheid van de niet-bevrijde, van de ‘beschaamde’ is hier
zeer raak gezien; maar onderhuids trilt ook de onmacht mee van die ‘normalen’ die
het met ‘een 30-50 anderen gedaan’ hebben, van de hopeloos uitzinnigen die nooit
zullen vinden in de seksualiteit wat ze te bieden heeft, omdat ze evenmin alle
dimensies ervan beleven als de ‘beschaamde’.
Een ontroerend aspect van dit boek is de zelden uitgesproken, maar altijd aanwezige
binding van de auteur en Cee, hun vorm van ‘gemeenschap’, van ‘gesprek’, van
‘hemel’, van ‘terugkeer naar het polymorfe kinderbestaan’. Het losweg neergeworpen
zinnetje ‘dit randt mijn leven aan’ is dan ook poly-interpretabel: er zit iets in van de
man die de gemiste kansen in een al te brave jeugd betreurt; maar er zit veel meer
in van het heimwee dat elke artiest beweegt, van de onverzettelijke wil om het leven
in zijn volle vrijheid te vatten.

Een evaluatie
De Grote Schaamlippen is een boeiend boek. Maar het blijft een verbrokkelde reeks
notities uit een - veel uitgebreider - dagboek. Aan de verbrokkeling beantwoordt niet
alleen een literaire eerlijkheid, maar ook een gebrek aan inzicht. Het had gaver
gekund. De esthetische kritiek op dit werk berust dan ook op het principe dat
Robberechts zelf geeft: ‘Een statisch bedoeld geschrift wordt én door het schrijven
én door het lezen dynamisch’ (citaat 3). De dynamiek van de taal, de
unidimensionaliteit (om met Robberechts en McLuhan te spreken), is een
onmiskenbaar aspect van elk taalprodukt: dit aspect vraagt om een ontwerp vooraf,
een projectie van al wat zal geschreven worden in de schrijftijd, d.w.z.: om een
literaire ordening, een vorm.
In dit boek vloeien de stukken ‘De Straf’ (58-106), ‘De Moord’ (121-132),
‘Woorden op de bodem + Zelfbeschrijving ten voeten uit’ (182-198) uit het dagboek
voort als esthetisch afgeronde pro-jecties, ont-werpen, die boven het fragmentaire
karakter uitgaan. Met ‘Het geval Kene’ hebben we een nog zuiverder voorbeeld,
daar dit een afgewerkte episode uit de autobiografie betreft, die in het licht van het
schrijf-moment wordt
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geordend. De ondertitel van het werk, ‘een dynamische zelfbeschrijving’, geeft het
doel weer dat de auteur zich stelde: ‘een geschrift dat de discontinuïteit van een
dagboek, de versnippering van het werkelijke leven zou verzoenen met de continuïteit,
de compactheid van een boek’ (7). Dit doel werd bij voorbaat al als onmogelijk
gezien. Maar ofwel ontkent Robberechts zijn beste stukken: De labiele stilte, ‘Weg’,
‘Vinkup’, ‘Juffrouw’, en beschouwt hij de genoemde stukken uit De Grote
Schaamlippen als ondanks zijn onmacht tot vorm gekomen projecties van zijn
autobiografie, ofwel verwerpt hij het geheel van De Grote Schaamlippen. Dit laatste
lijkt logischer, hoewel het een boeiend boek is; maar het is slechts het
laboratoriumwerk waaruit voldragen literatuur kan ontstaan: het is niet die literatuur
zelf.
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Temperatuur van de Nouveau Roman
Jos Daniëls
Het nieuwe is nooit geheel nieuw. Waar ‘neophoben’ verklaren dat iets vroeger ook
al zo was, hebben zij veelal gelijk; zij vergeten slechts, dat vernieuwing een andere
dosering is. Het gaat om dezelfde dobbelstenen, maar er worden andere ogen
geworpen; het is dezelfde bal, die origineler wordt gekaatst. Zo moet men ook de
‘nouveau roman’ tegemoet treden, een gemakkelijk hanteerbare term, door gehaaste
kroniekschrijvers bedacht1. ‘Nouveau roman’ in de zin van anti-roman: tegen de
traditionele psychologische of analyseroman, tegen de avonturenroman, tegen de
geëngageerde roman. Ten profijte waarvan? Van de realiteit, zegt men ons. Welke
realiteit? Hier gaan de wegen ver uiteen, al naargelang Nathalie Sarraute,
Robbe-Grillet of Michel Butor hun bespiegelingen ten beste geven. De benaming
‘Nouveau roman’ dekt noch een school, noch een beweging. Er zijn enkele
gemeenschappelijke dogma's. Bijvoorbeeld, dat een intrige geen enkele lezer meer
interesseert. Tweede dogma: de ‘karakters’ zijn leeggeschreven. Een derde dogma:
de moderne lezer wil de ‘Sitz im Leben’ kennen van de auteur, de wijze waarop hij
de wereld ziet en ordent, of althans vangt in de netten van zijn taal: zuivere
subjectiviteit, aldus Nathalie Sarraute. Robbe-Grillet gaat met haar mee in het
verwerpen van de intrige, het doodverklaren van de ‘dramatis personae’, het
stukbreken van de categorieën van tijd en ruimte; in plaats van subjectiviteit wil hij
de ‘dingen’ aftasten in hun naakte bestaan, vandaar de betiteling: ‘école du regard’,
‘kijk-school’. Roland Barthes heeft de term ‘école du constat’ verzonnen, waarmee
hij wil aanduiden, dat deze literatuur puur bewustzijnsstroom moet zijn zonder verdere
interpretatie, geen objectiviteit dus, want die veronderstelt menselijke tussenkomst,
maar ‘objectaliteit’. Muggenzifterij? Laten we, wars van alle theorie, enkele werken
doorlopen.

1

Over de ‘nouveau roman’ vroeger in Streven: Mr. Joan Th. Stakenburg, Robbe-Grillet en
Butor, december 1959, pp. 227-235; Nathalie Sarraute, december 1961, pp. 206-215;
Robbe-Grillet en het labyrint, juli 1962, pp. 939-944.
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Alain Robbe-Grillet
Is Les gommes van Robbe-Grillet een doorbraak? Ik heb het een eerste maal gelezen
als een verfijnde avonturenroman. Later hoort men dan hoe dom dat is, want er gaat,
volgens de eminente Robbe-Grillet-kenner, Bruce Morrissette, van alles achter dat
verhaal schuil. Als het zó ingewikkeld is, blijft het hermetische lectuur voor enkele
ingewijden.
Le Voyeur behandelt de lustmoord, door een handelsreiziger bedreven op een
herderinnetje. Daar krijgen wij niets over te horen. Alleen een eindeloze reeks kleine
gebeurtenissen, die er toe moeten dienen de man een alibi te verschaffen voor het
kwartier of half uur, een lege tijd, waarin het misdrijf heeft plaatsgevonden. Er is
geen sprake van schuld of schuldbewustzijn. De man is ding met de dingen: met de
horloges waarmee hij op het eilandje waar het gebeuren zich afspeelt, uit venten gaat,
met de boot, met de meer-ringen in de kade-muur, met de achtvormige spiralen, die
hij overal ontdekt, met het starre oog van de meeuwen.... Zonder het handelingsaspect
van de misdaad, als een verre dreiging, valt het geheel in elkaar: een roman kán niet
buiten de mens. En eerst laat ontdekt men, dat de voyeur niet de handelsreiziger is,
maar een imbeciel ventje, dat net als zo'n meeuweoog, staroogde naar de moord op
zijn zusje. In het beschrijven van de dingen wil Robbe-Grillet enkel het oog van de
camera zijn, maar lukt het hem ze beter te doen zien dan het onbevangen oog van de
eerste de beste, de dingen beminnende kijker?
Een man, een vrouw, en haar minnaar, in een vaaggehouden koloniaal milieu:
Jalousie. De titel heeft een dubbele bodem: hij duidt tegelijkertijd de hartstocht aan
van de echtgenoot én de wereld gezien door een zonneblind. De zon gaat de bungalow
rond. Als een landmeter geeft de auteur de omvang van de schaduwen aan, de ligging
van de cultures, met details die verder niets met de gang van zaken hebben uit te
staan; tegen de wand, de kleffe plek van een doodgedrukte duizendpoot, die als een
hallucinatie telkens in precies dezelfde bewoordingen opgeroepen wordt. Héél knap,
héél kil. Maar dat is ook juist de bedoeling. De lezer weet niet meer of het echt
gebeurt, of dat de hele vertelling alleen een nachtmerrie van de bedrogen echtgenoot
is. Nergens een spoor van de schrijver: hij laat ons alleen, in een stoel, bij de drie.
Dans le labyrinthe onderstreept nog eens hoezeer het werk van Robbe-Grillet
ondanks alles de stempel draagt van zijn eigen subjectiviteit. Een soldaat moet een
pakje brieven en waardeloze herinneringen namens een overleden kameraad aan
diens ouders brengen. Om het adres te vinden dwaalt hij eindeloos, in altijd eendere
straten, door een stad, onder de sneeuw. Een stadsbeeld van lantaarnpalen, gangen,
trappenhuizen, koets-
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poorten. Objectaliteit? Liever een mengeling van herinneringen, zinsbegoochelingen,
dromen. De ene spiegel weerkaatst de ander, de romancier geeft zichzelf vrij spel.
Hij laat zijn theorieën achter zich. De kunstenaar leeft nu eenmaal in het spanningsveld
tussen twee polen: subjectiviteit en objectiviteit.
L'Année dernière à Marienbad, ciné-roman, samen met Alain Resnais
gecomponeerd, heeft Robbe-Grillet een nieuwe bezieling en een tweede publiek
gegeven. ‘Ik versta het niet en ik begrijp het niet’, zei mijn buurman, toen ik de film
zag; het publiek was er zich nog niet van bewust, dat het niet-verstaan en
niet-begrijpen deel uitmaakte van de film, totdat weldra de zaal volkomen in de ban
was van wat het witte doek bracht. Er zijn namelijk twee Robbe-Grillets. De ‘chosiste’
en de ‘humaniste’.
De ‘chosiste’ heeft het ‘ding’ een nieuwe plaats in de literatuur gegeven. Het was
geladen met interioriteit, het verwees naar tussenmenselijke betrekkingen, het bood
een omlijsting, het onderstreepte de misère van een mens. Voor de ‘chosiste’
Robbe-Grillet heeft het ‘ding’ geen enkele zin: het ‘is er’ alleen maar: de vlek van
de doodgedrukte duizendpoot op de muur, het touwtje in de zak van de
handelsreiziger, de prent in een kroeg. En ze zijn dan nog in zulke matte termen
beschreven, dat de lezer slechts met moeite erin slaagt ze in beeld te krijgen. Onnodig
trouwens dat te proberen: de ‘dingen’ zijn, bij wijze van spreken: Kantiaanse noumena,
ze zijn niets. In de film is dat al anders. De camera tast langs een weelde van
hotelsuites, lichtkronen, parken, mantels van veren.... En wij volgen een verhaal of
althans brokstukken van verhalen. Robbe-Grillet, nieuwe stijl, is een ‘humaniste’ in
de traditionele zin van het woord. In de romans waarvan boven sprake was, ontdekt
Bruce Morrissette een haarfijn uitgesponnen verwikkeling. En de dingen blijken ook
een latente rol in de handeling te spelen, als een telkens weerkerend, obsederend
motief in een symfonie. Het lijkt mij dan wel een literatuur voor het kleine aantal
uitverkorenen: men moet nogal wat in zijn mars hebben om de spitsvondige
verklaringen van Morrissette te kunnen volgen. Maar tenslotte had de hermetische
poëzie van Mallarmé toch ook zin?
De tweede ciné-roman van Robbe-Grillet, L'immortelle, speelt in Istamboel. Het
toeristen-Istamboel van heden, maar ook de imaginaire stad uit het verleden, een
gekooide wereld voor de vrouw die vrijheid zoekt. Drie protagonisten: een jonge
vrouw, L., verder naamloos, de beginletter van het woord ‘Lâle’, dat ‘tulp’ betekent.
Haar minnaar wordt aangeduid met N., beginletter van ‘Narrateur’. De rol van de
verhaler wordt hier toebedeeld aan de ogen van de jongeman, gastleraar Frans in de
stad aan de Bosporus. M. wordt dan haast vanzelf de aanduiding voor de derde figuur,
die in de ogen van de ‘held’ de echtgenoot, ‘Mari’, van L. is.
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N. tracht erachter te komen wie de jonge vrouw waarop hij verliefd raakt, eigenlijk
is, waar zij woont en wat voor beroep zij uitoefent. Op beslissende momenten duikt
dan telkens de figuur van M. op, met twee grote honden. Om eindelijk alléén te zijn,
rijden de twee jonge mensen in de witte auto van L. de stad uit. Weer is daar één van
de honden, en in een poging om die te ontwijken vindt de bestuurster de dood, botsend
tegen een boom. In andere vrouwen probeert N. vergeefs zijn geliefde weer te vinden.
Tenslotte koopt hij op een markt voor tweede-hands-wagens de witte auto, die bijna
intact was gebleven, en rijdt zich te pletter op dezelfde plek waar de jonge vrouw
omgekomen is.
L'immortelle, een versie van Orpheus en Eurydice? Orpheus mag niet omzien. Als
hij omziet, verliest hij zijn geliefde. De openbaring van het diepste wezen van de
vrouw blijft de man verborgen. Het geschreven verhaal, er is eigenlijk geen verhaal,
tenzij men weer uit allerlei kleine suggesties een ingewikkelde intrige weet te
distilleren, zoals Bruce Morrissette dat vermag, het gedrukte relaas is een gedetailleerd
draaiboek, verlucht met tal van foto's uit de film, waardoor de tekst direct visueel
aanspreekt. Moeizame lectuur, maar zo intrigerend, dat men na lezing meteen opnieuw
wil beginnen om de situaties, die alleen maar als een subjectief innerlijk
belevenisbeeld worden geschetst, beter te doorzien.
Wie krijgt de palm: de ‘chosiste’ of de ‘humaniste’? Laten we ons aan beiden
gewonnen geven. Vragen blijven. In de literatuur is het niet allereerst om oplossingen
te doen. Die zijn er legio. En spreken elkaar tegen. Het boeiendste blijft de vraag.

Michel Butor
Butor wordt altijd in één adem genoemd met Robbe-Grillet, bij welk illuster tweetal
Nathalie Sarraute komt als ging het om een aflossing van de wacht voor Sartre,
Camus en Simone de Beauvoir. De werken van Butor en Robbe-Grillet staan
diametraal tegenover elkaar. De blik is bij de laatstgenoemde dodelijk. Hij reduceert
mensen en dingen tot het niets. Temperatuur: even onder nul. Geen menselijke tragiek,
tenzij juist het laten voelen van die vrieskou het grootste menselijk tekort is.
Precies het omgekeerde is het geval met een roman als La Modification van Butor.
Letterlijk genomen is het de beschrijving van een spoorreis Parijs - Rome in een
ongemakkelijke coupé. Psychologisch: de route van een geweten. Beide tochten
spelen dooreen. Het reële gebeuren symboliseert dat van de ziel. Bij Robbe-Grillet
is er geen voortgang in de tijd: begin van de handeling en eind vallen samen. Bij
Butor schept de tijd.
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De man die naar Rome gaat om echtbreuk te plegen, komt op zijn voornemen terug
en hervat zijn gezinsleven in Parijs.
Robbe-Grillet beschrijft de dingen om de mens eruit te verjagen, Butor om ze met
de mensen in contact te brengen, om ze zó als het ware te ‘verlossen’. Staan de
‘dingen’ bij Robbe-Grillet in volstrekte eenzaamheid, zonder verwijzing zelfs naar
de eenzaamheid van de mens, het ‘ding’ bij Butor, in La Modification de treincoupé,
strikt vereenzaamd, brengt de centrale figuur tot een gewetensvolle houding,
barstensvol van de eeuwenoude waarden van onze westerse (christelijke) beschaving.
In Degrés hanteert Butor het schepnet van de taal om een brok ‘totaliteit’ binnen
een beschrijving te dringen: een klas-uur, op een dinsdag 12 oktober 1954, gegeven
door een leraar aardrijkskunde en geschiedenis, in een lyceum. Daar komt heel diens
leven aan te pas, dat van zijn neef, van de school, van zijn verdere familie en het
doen en laten van zijn tweeëndertig leerlingen en van zijn collega's. Onmogelijke
onderneming, waaraan de leraar dan ook te gronde gaat.
Mobile probeert de beleving van tijd en ruimte te suggereren in de Verenigde
Staten, oost-west en vice versa. Een lijvig boek vol kreten, close-ups, onleesbaar,
maar wellicht te ondergaan als bepaalde soorten moderne muziek, eenvoudig om
een ‘nieuwe gevoeligheid’ te kweken. Ik lees het beroepshalve en plichtmatig,
gehinderd door het almaar verspringende zetwerk (Apollinaire paste dat al toe in zijn
calligrammes), om te stuiten op een fragment (p. 242 e.v.) dat zó de bloemlezing in
kan om het mengsel van Evangelie-verkondiging, geheel vrijblijvende religie en
protserige overdaad te typeren dat ons soms vanuit de States overwaait.
Mobile heeft als ondertitel: ‘Etude pour une représentation des Etats-Unis’. Reflex
op de schok die je krijgt bij een bliksembezoek aan al de vijftig Staten van Amerika:
iedere Staat één uur. De spiegel van elke bladzijde is met verfijnd impressionisme
in elkaar gezet: drie lettertypen uit dezelfde set: antiqua, cursief, kapitaal, met vier
verspringende marge's.

Dat ziet er als volgt uit:
‘Que vais-je faire avec eet homme?...’
C'est seulement quand les meilleurs fruits de la religion sont assimilés
dans nos affaires, nos plaisirs, notre politique, nos vies, qu'ils trouvent
leur complète justification spirituelle et morale...
Nelda et Clifford E. Clinton, fondateurs de Clifton's, dans le patio de leur
demeure de Hollywood Hills...
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Aujourd'hui chaque cceur troublé doit pouvoir répondre quand le Pilate
intime demande:
Pour tout autre détail sur Clifton's, sa politique et sa pratique, demandez
‘A votre service’ de Clifton's, gratuit aux bureaux de renseignements.’
A Los Angeles et chez Clifton's vous serez toujours les bienvenus.’
‘Que vais-je faire?’(...)
La forêt nationale de Los Padres.
Sur un rameau d'arbre fraisier (aardbeiboom), un couple de fauvettes
d'Audubon (bastaardnachtegaal) un couple de fauvettes ermites, un couple
de fauvettes à gorge noire.
OAKLAND. --- Quand il est une heure à
Un couple de bruants (gors) ‘towhee’, sur un enchevêtrement de ronces
fleuries.
OAKLAND
BIENVENU EN PENSYLVANIE.
Dan zijn ten onzent Bertus Aafjes bijvoorbeeld en Alfred Kossmann boeiender
cicerones. Reeds in La Modification speelt niet de ‘held’ van het verhaal de eerste
rol: die komt toe aan Parijs en Rome. Het is een aftasten van de ‘génie du lieu’, een
onvertaalbare term, laten we zeggen ‘de sfeer van een stad’. Mobile zet dat pogen
voort, maar ik kan de taal niet magisch genoeg vinden om aan de indruk van een
Guide Michelin te ontkomen. En waar haal ik in het citaat het kennen van al die
soorten bastaard-nachtegalen vandaan? Moeten de boeken van de ornitholoog
Audubon eraan te pas komen? Dat geldt voor talloze notities in Mobile op andere
gebieden. En dan is de vreugde van het lezen er spoedig van af.

Nathalie Sarraute
Nathalie Sarraute publiceert al sinds 1936. Zij is in Rusland geboren in 1902, komt
als kind naar Frankrijk, studeert aan de Sorbonne en te Oxford en wordt
langzamerhand voorloopster en gangmaakster van de ‘nouveau roman’. De twee
belangrijke elementen in haar werk zijn de beschrijving van de ‘sous-monde’, de
wriemelende, krioelende, meestal giftige wereld, die de eigenlijke wereld der mensen
zou zijn; en het verschijnsel van de ‘sous-conversation’: resulterend in uiterlijke
gedragingen die volstrekt niet door het woord gedekt worden, stilte-perioden,
eindeloze variaties in het muzikale zinsaccent, bedekte toespelingen. Kortom, mensen
bewegen zich als in een planetarium, zoals de titel luidt van haar wellicht belangrijkste
boek, Le Planétarium: ze trekken elkaar aan, stoten elkaar af, botsen, geen
scherpomlijnde planeten eigenlijk, veeleer nevelvlekken zonder kern. Noch de
anekdote, noch de figuren zijn belangrijk: half niemand, half persoon,
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in het halve niets. En de laatste zin verklaart: ‘Je crois que nous sommes tous un peu
comme ça’.
Pas een eind ver in Les fruits d'or wordt het duidelijk waar het boek om gaat: ‘half
niets’, om een roman namelijk met die titel. Een naamloos criticus zweept zich op,
‘half persoon’, en verheft het werk hemelhoog. Een groep mensen, ‘half niemand’,
probeert erachter te komen wat ‘men’ in een beschaafd gezelschap over dit bekroonde
werk moet zeggen om niet achterlijk te lijken, over de imparfait du subjonctif die
erin gebruikt wordt bijvoorbeeld: ‘Dans cet imparfait du subjonctif, appendice caudal
un peu ridicule et encombrant, les plus fines ramifications de notre esprit viennent
aboutir, comme les filtres nerveux au bout de la queue redoutable du scorpion: sa
pointe sensible s'étire, se détend et pique vivement, quelque chose d'extrêmement
ténu, de presque impalpable - une virtualité à peine discernable, une imperceptible
intention’ (p. 43). Snobs knikken instemmend. Verder doemen alle gemeenplaatsen
van de literaire kritiek op.
Martereau is een van de eerste werken uit het laboratorium van de ‘nouveau
roman’. Een vertraagde film: de schrijfster tracht reacties welke maar even boven
het watervlak van het bewustzijn uitkomen, te ontdekken en te verwoorden; én in
min of meer duidelijk waarneembare handelingen te laten kristalliseren. Zo verloopt
de beschrijving op een dubbel plan.
Aan het woord is een jongeman met zwakke longen, die bij een rijke oom en tante
in Parijs verzorgd wordt. De oom beroemt er zich op altijd van de morgen tot de
avond gewerkt en zo een aanzienlijk fortuin bijeengegaard te hebben. Zijn vrouw
kan hem niet uitstaan en weet hem telkens psychisch murw te krijgen. De neef wordt
gekraakt, omdat hij meent artistieke talenten te hebben en, naar de mening van zijn
oom, alle zakelijk inzicht mist. Er is ook nog een nufje van een dochter. Vier slakken,
die hun voelhorens, ragfijne organen, naar elkaar uitsteken en bij het minste onraad
in hun huisje terugtrekken, vier kwijlerige planten die reageren op elke wisseling in
hun groeimilieu, vier wrede mensen wier enige dagtaak schijnt te zijn elkaar te plagen.
En daar is Martereau. De anderen blijven naamloos. Martereau stapt de ring van
die familiekring binnen als een man uit één stuk, heel anders dan de vier. De verhaler
bekijkt hem alleen van de buitenkant en ontdekt in hem een correct mens, rustig
zeker van zichzelf, een normale figuur, zoals mensen in het gewone maatschappelijke
verkeer elkaar bezien. Ach, kon ik zijn als hij....
Maar een alledaags gebeuren, de aankoop van een tweede huis in opdracht van de
oom, een transactie waaromheen verder de intrige gespannen wordt, gaat ook in deze
man een desintegratie teweegbrengen: hij blijkt niet beter
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en niet anders dan de vier en het komt uiteindelijk tot een spel van echtbreuk met de
tante.
Zo voltrekken zich de ‘tropismen’, titel van Nathalie Sarraute's eerste publikatie
- die groeibewegingen bij planten onder invloed en in de richting van uitwendige
factoren, bij dieren onder invloed en in de richting van prikkels buiten de zintuigen
om - óók bij de mensen. Moeizaam beschreven, iedere zin met kleine aanzetten, een
soort pointillé-schilderen in proza, in voorzichtige toetsjes met het penseel. Het
taalgebruik zélf blijft echter correct.

Robert Pinget
Dat is heel anders bij een buitenbeentje van de ‘nouveau roman’, Robert Pinget,
waarover tot slot een enkel woord.
Hij mishandelt de taal met opzet. Interpunctie blijft achterwege. Aanhalingstekens
verdwijnen. Zinnen worden stompjes. Literaire zinswendingen die de gesproken taal
vreemd zijn, tegenwoordige deelwoorden bijvoorbeeld, staan er zó geplaatst dat ze
iedere elegantie missen. Een soort clownspel met de taal. Ik doe een poging om een
fragment uit Clope-au-dossier in het Nederlands weer te geven. Voer voor Carmiggelt!
Ah vous êtes bien toujours le même disait
Pommard riant repoussant toujours le
même plaisantin ce vieux Toupin, au fait
vous allez sur vos soixante-quinze.

O u bent echt nog altijd dezelfde zei
Pommard lachend uit de mond ruikend
nog altijd dezelfde grapjas die ouwe
Toupin, u loopt ook al naar de
vijfenzeventig.

Soixante-treize disait Toupin il ne m'en
reste plus pour longtemps. Qu'est-ce que
vous dites là moi qui vais sur mes
soixante-seize disait Pommard.... Et
Pommard voulait lui offrir une cigarette,
il cherchait dans sa poche tout
tremblotant, ma fille me les aura encore
enlevées disait-il elle ne veut pas que je
fume de quoi je me mêle. Il cherchait
dans l'autre poche, ah non les voilà les
voilà en voulez-vous une mon brave
Toupin. Toupin a dit avec plaisir mais je
ne voudrais pas vous en priver. M'en
priver vous plaisantez m'en priver et il
tendait le paquet à Toupin qui voulait tirer
une cigarette, elles sont tellement serrées
dans l'emballage qu'il dit à peine si on
peut les sor-

Drieënzeventig zei Toupin lang zal ik 't
niet meer maken. Wat zeg je me daar man
ik word binnenkort zesenzeventig zei
Pommard.... En Pommard wilde hem een
sigaretje presenteren, over z'n hele lijf
bibberend zocht hij in zijn zak mijn
dochter zal ze me weer hebben gegapt zei
hij ze wil niet dat ik rook waar bemoeit
ze zich mee. Hij zocht in de andere zak,
o nee daar heb je ze daar heb je ze wil je
d'r eentje beste Toupin. Toupin heeft
gezegd heel graag kan je ze missen. Kan
je ze missen maak nou geen grapjes kan
je ze missen en hij stak het pakje toe aan
Toupin die er een sigaret uit wilde halen,
ze zitten zó dicht op mekaar in de
verpakking zei hij dat je ze d'r bijna niet
uit
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tir.... Eh oui une bonne sibiche de temps
en temps mais ce n'est plus comme
autrefois, leurs gauloises ne valent plus
rien.... Vous avez du feu qu'il demande à
Toupin. Ma foi non dit Toupin ma femme
ne veut pas que je fume. Pommard
cherche dans sa poche et dans l'autre
tremblotant et encore l'autre glaviotant
repoussant il dit la garce elle me l'aura
enlevé aussi mon briquet mon briquet
d'amadou la garce.... on pourrait peut-être
demander à ce monsieur. Un monsieur
qui passait. Dites monsieur qu'il fait
Pommard vous n'auriez pas du feu, mais
le passant n'entend pas. Ah les jeunes
aujourd'hui dit Toupin les jeunes sont
personnels monsieur Pommard, ils
n'entendent plus les vieux....

krijgt.... Ach ja een lekker saffie zo nu en
dan maar 't is niet meer als vroeger, hun
gauloises zijn geen snars meer waard....
Heb je vuur vraagt hij aan Toupin.
Verdorie nee zegt Toupin mijn vrouw wil
niet dat ik rook. Pommard zoekt in z'n
éne zak en in de andere beverig en weer
in de eerste slijmerig uit z'n mond ruikend
en zegt die rotmeid ze heeft hem me zeker
ook afgepakt m'n aansteker dat
tondeldoosje van me die rotmeid.... we
kunnen misschien aan die meneer vragen.
Er kwam een meneer voorbij. Asjeblieft
meneer zegt Pommard hebt u niet een
vuurtje, maar de voorbijganger hoort het
niet. O die jeugd van tegenwoordig zegt
Toupin die jonge mensen denken alleen
aan zichzelf, ze zien de ouderen niet meer
staan....

Dit oeverloze gezever dat tegen alle taalwetten zondigt, lijkt volkomen a-literair.
De pre-tekst, het gebeuren zélf, is simpel als water. Twee oude mannetjes zitten te
babbelen op een bank in de zon. De inhoud van dit fragment, namelijk wat er achter
de zinnen ligt verscholen, is even helder: de onbeholpenheid van de oude dag, het
opzijgeschoven worden, de behoefte aan menselijk contact. A-literair als men wil,
en tóch literair werk.
Twintig jaar ‘nouveau roman’. Het begon in de jaren vijftig. Sartre, als ik het wèl
heb, vond er de naam ‘anti-roman’ voor. Als ik voorzichtig de temperatuur opneem
van de twintigjarige stroming, zou ik wellicht tot het volgende resultaat komen.
Wat de handeling, de rol van de personen, de intrige betreft: nul graden bij Sarraute,
bij Robbe-Grillet oude stijl; negentig bij Butor. Wat de ‘dingen’ aangaat: negentig
graden bij Robbe-Grillet en Sarraute, vijftig bij Butorromancier. Alle schrijvers die
zich tot de ‘école du regard’ bekennen, staan op kookhitte in het worstelen om een
vernieuwd taalgebruik. Zie Pinget. Er zijn niet voldoende elementen aanwezig om
van een literaire revolutie als classicisme, romantiek of symbolisme te spreken.
Misschien kunnen we het verschijnsel nog het best vergelijken met de ‘préciosité’
uit de zeventiende eeuw, eveneens geen revolutionaire beweging, maar toch werden
de letteren er anders door gedoseerd. Door de ‘nouveau roman’ is er ook in de
traditionele roman het een en ander gekenterd.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Herstel Russische invloed in de communistische wereld?
Tsjecho-Slowakije
Gedurende een periode van twintig jaren, beginnende in 1948, leek de Russische
invloed in de communistische wereld voortdurend te verminderen. De onderlinge
meningsverschillen binnen de Kominform kwamen het eerst te voorschijn bij het
eigengereide optreden van Tito in Joego-Slavië, maar men zag dit aanvankelijk als
een incidenteel gebeuren en gaf Tito weinig kans op het volgen van een eigen politiek.
Pas langzaam werd het duidelijk, dat deze ‘revisionistische’ ketter zegevierde en de
eerste bres sloeg in de monolithische eenheid van het communistisch blok.
De Hongaarse poging in 1956 mislukte door het stalinistisch optreden van de man
die een einde maakte aan de Stalin-verafgoding, Kroesjtsjev, maar hij kon niet
verhinderen, dat in hetzelfde jaar Gomoelka in Polen een eigen, meer Pools
nationalistische richting insloeg. Toen ook Peking-China deed wat allang - o.a. door
Stalin - verwacht was en zich niet meer als aan Moskou ondergeschikt wilde laten
behandelen, gingen er steeds meer stemmen op voor een polycentrisme binnen de
communistische wereld.
Roemenië trachtte - tot nu toe met succes - zich economisch zelfstandig te maken
en rebelleerde tevens tegen de politieke overheersing van Moskou, waarbij het
vanzelfsprekend meer dan alleen sympathie ontmoette bij de Joegoslavische president,
Tito. En niet alleen binnen het gebied van door Rusland overheerste staten bleek de
neiging tot grotere zelfstandigheid aanwezig. De grootste communistische partij
buiten het Oostblok - de Italiaanse - stelde zich reeds n.a.v. de Hongaarse inval in
'56 onafhankelijk op en liet steeds meer kritische geluiden horen t.a.v. de in Moskou
gedecreteerde politiek. Ook de op een na grootste partij in het W., de Franse
communistische partij, trachtte een meer onafhankelijke koers te varen.
Dit alles is van grote invloed geweest op de ontwikkeling in Tsjecho-Slowakije,
waar de Stalinist Novotny in januari '68 ten val werd gebracht en Dubcek probeerde
de liberalisatie door te voeren en het communisme een menselijk gezicht te geven.
Toen bleek echter, dat dit Moskou te ver ging. Vlak aan de Russische grens en
omgeven door de DDR, Polen en Hongarije werd de liberale koers in Praag te
gevaarlijk voor de positie van Brezjnew, Ulbricht en Gomoelka en dus werd er in
augustus '68 een einde aan gemaakt.
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Moskou manoeuvreerde echter uiterst tactisch; tot maart '69 bleef Dubcek belast met
de uitvoering van voor Tsjechen en Slowaken eigenlijk onaanvaardbare maatregelen
en kon men nog vertrouwend op het prestige van Dubcek hopen, dat er mogelijk toch
nog iets van de liberalisatie kon gered worden. Deze kans werd echter tot vrijwel
nihil gereduceerd toen op 17 maart '69 Husak als partijleider optrad. Sedertdien
volgden de hardere maatregelen elkaar snel op. Beperking van de vrijheid van
drukpers in de ruimste zin van het woord; optreden tegen de protesterende studenten;
vervanging van redacties van dagbladen en tijdschriften door trouwe communisten.
Druk ook op de vakbeweging, die nu onder leiding van Polacek zich wel achter
Husak plaatste, maar tenminste in het begin nog de politieke rol wenste te blijven
spelen die zij onder Dubcek had geleerd; Polacek moest dit wel zo stellen, daar hij
zelfs over deze verklaring al moeilijkheden kreeg met zijn achterban. Pas later zal
hij de eis laten vallen.
Ook Husak tracht tactisch op te treden. Een fervent voorstander van Moskoutrouw
is hij niet, maar wel een realist; mogelijk was hij oprecht toen hij verklaarde, dat hij
het democratiseringsproces zou voortzetten en dat er in het voorjaar van '70 - als de
rust gehandhaafd bleef en de binnen- en buitenlandse toestand genormaliseerd zou
zijn - parlementsverkiezingen zouden gehouden worden, maar hij zal van de tussenzin
geen spijt hebben gehad, want later verlengde de regering de zittingsperiode van de
federale en nationale parlementen tot 31 december 1971 en stelde zo de verkiezingen
minstens twee jaren uit. Steeds feller werden ook de aanvallen op Dubcek, die
langzaam buiten spel werd gezet en tenslotte tot ambassadeur in Ankara werd
benoemd ondanks het feit, dat hij evenals Smrkovsky weigerde op een vergadering
van het Centrale Comité schuld te bekennen. Intussen wist Husak zijn bevoegdheden
uit te breiden en werd hij hoofd van de afdelingen politieke zaken, defensie en
staatsveiligheid, maar hij moest zich ook de benoeming van de pro-Russische Strougal
als zijn plaatsvervanger laten welgevallen.
De verjaardag van de invasie zag men met zorg tegemoet; de vrij algemene boycot
van het openbare leven op die dag werd echter geweten aan contra-revolutionaire
elementen en buitenlandse invloeden, die echter geen massale steun zouden hebben
gekregen. Toch vormden zij de aanleiding tot de afkondiging van strenge noodwetten,
die vooropig tot eind '69 van kracht zouden blijven. Een uiterst voornaam punt is
natuurlijk het oordeel over de invasie zelf. Hoorde men aanvankelijk slechts
sporadisch een stem die de interventie rechtvaardigde, met de dank zij Russische
steun krachtiger wordende reactie en de daarmee samenhangende fellere kritiek op
Dubcek, Smrkovsky, Sik e.a. werd er ook meer gepleit voor dank aan de
Warschau-pact-landen. In het begin ging Husak nog niet zover, dat hij de invasie
goedkeurde, maar lang kon hij deze houding van hoogstens niet-afkeuren niet meer
volhouden. Als de minister van onderwijs de interventie aanduidt als middel om een
contra-revolutionaire putsch te voorkomen, is dit de inleiding tot de volledige
goedkeuring door het Centrale Comité der partij, dat openlijk verklaart, dat er geen
sprake was van bezetting of onderdrukking van de vrijheid. Als dan nog het
Tsjechoslowaakse federale parlement
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de Warschau-pact-landen dankt voor hun optreden en in een gemeenschappelijk
Tsjechisch-Russische verklaring dit alles nog eens wordt aangedikt, kunnen wij niet
verwachten, dat er voorlopig nog sprake zal zijn van terugtrekking van de Russische
troepen. Steeds duidelijker is het, dat Moskou hier een halt heeft toegeroepen aan
het onafhankelijkheidsstreven van de satellietstaten en er in geslaagd is althans hier
de Russische zeggensmacht volledig te herstellen.

Frankrijk
Het lijkt er op, dat Moskou ook elders probeert afwijkende communistische partijen
weer in het gareel te brengen. In dit verband wijzen wij op de ontwikkeling in
Frankrijk. De Franse communistische partij sprak - tot ieders grote verbazing onmiddellijk op 21 augustus '68 haar veroordeling uit over het Russische optreden
in Tsjecho-Slowakije. Daarna week zij voor het eerst in haar geschiedenis af van de
Moskouse lijn en sprak duidelijk uit, dat inbreuk op de soevereiniteit van een ander
land ontoelaatbaar was, daarmee de Brezjnewdoctrine afwijzend. In deze periode
verdween de zeer Moskou-gezinde Jeannette Thorez-Vermeersch, weduwe van de
vroegere partijvoorzitter, uit het Centrale Comité, daar zij het optreden van Rusland
wel afkeurde maar het ook onder allerlei voorwendsels trachtte goed te praten. Bij
deze gelegenheid kreeg echter ook de partij-ideoloog Garaudy een berisping, omdat
hij veel verder wilde gaan dan het CC in de veroordeling van het Russische optreden.
Het officiële standpunt der Franse partij begon echter te veranderen. Een jaar later
heette het, dat Tsjecho-Slowakije slechts een meningsverschil in een bepaalde kwestie
was en dat de solidariteit daardoor niet was aangetast. Met deze gewijzigde zienswijze
ging fellere kritiek op 't standpunt van Garaudy gepaard, hetgeen de laatste overigens
niet verhinderde zijn ideeën verder uit te werken. Hij ziet de Sovjet-Unie als schuldig
aan de crisis in het internationaal communisme vooral door haar optreden tegen
andere communistische staten; het Stalinisme is inherent aan het gecentraliseerd
bureaucratisch systeem en niet te verklaren uit de persoon van Stalin. Hij waarschuwt
voor een neo-Stalinisme en pleit voor vrije meningsuiting binnen de communistische
partij in Frankrijk; hij voorziet wel een technische en wetenschappelijke revolutie,
maar meent dat deze niet noodzakelijk veroorzaakt hoeft te worden door een
communistisch regime. Hij ziet verschillende wegen naar de verwezenlijking van
het ideaal en aanvaardt de mogelijkheid van verbetering van het kapitalistisch systeem.
Deze opvattingen - waarnaast hij nog probeerde om Christendom en Communisme
tot elkaar te brengen - kosten hem begin februari van dit jaar zijn zetel in Politbureau
en het Centrale Comité. Hij blijft gewoon lid, maar aangezien hij op het gehouden
congres vasthield aan zijn veroordeling van het partijcentralisme en de Russische
interventie, zou het niemand verbazen als zijn royement niet ver af was.

Laos
Terwijl op de besprekingen in Parijs over Vietnam geen enkele vooruitgang wordt
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gemaakt en de situatie in Vietnam zelf betrekkelijk rustig zou kunnen genoemd
worden, begint men zich meer zorg te maken over de ontwikkeling in Laos en vooral
over de geheimzinnigheid die de regering in Washington hierover handhaaft. Men
ziet wel in, dat hulp aan de regering in Laos samenhangt met Vietnam; als nl. de
V.S.-troepen uit Vietnam weg trekken is het natuurlijk van belang, dat het naburige
Laos niet door N.-Vietnam onder de voet wordt gelopen. Ook erkent men, dat Laos
belangrijk is voor Hanoi, daar het kan dienen als bescherming voor N.-Vietnam en
tevens de Ho Tsji Minh-route ter bevoorrading van N.-Vietnamese en
Vietcong-troepen in Z.-Vietnam beveiligt.
De traditionele poging van de Pathet Lao, gesteund door N.-Vietnamese troepen,
om de Vlakte der Kruiken te heroveren - die even traditioneel slaagde - verwonderde
niemand, maar in tegenstelling met vorige jaren werd het offensief voortgezet in de
richting van de weg die de hoofdstad Vientiane met de residentie Luangprabang
verbindt of naar het Amerikaanse hoofdkwartier in Sam Thong. In beide gevalen
zou Washington in een situatie kunnen komen, waarin het aan zijn prestige verplicht
meent te zijn of zich beroepend op militaire noodzaak om in te grijpen.
Er worden nu verwoede pogingen gedaan om het akkoord over Laos op een in
1962 te Genève gehouden conferentie onder voorzitterschap van Engeland en Rusland
gesloten - het enige resultaat van de beruchte ontmoeting tussen Kroesjtsjew en
Kennedy in 1961 in Wenen -, waarin de neutraliteit van Laos werd vastgelegd,
eindelijk eens effectief te maken. Tot nu toe echter met weinig succes.
De huidige regeringsleider Soevanna Phoema spreekt enerzijds over het inroepen
van Amerikaanse hulp, maar komt ook met het voorstel, dat Hanoi de Ho Tsji
Minh-route mag beheersen mits het zijn troepen terugtrekt uit andere delen van Laos.
Het is de vraag of Hanoi hier zelfs een antwoord op zal geven.
Ook Nixon dringt aan op de neutraliteit van Laos maar geeft niet aan hoe met de
verwezenlijking hiervan moet worden begonnen; beide partijen, zowel de V.S. als
N.-Vietnam hebben deze neutraliteit van begin af aan geschonden en wie van de
twee kan zich nu terugtrekken? Het belangrijkste in Nixons verklaring was echter,
dat voor het eerst door Washington werd toegegeven, dat Amerikaanse vliegtuigen
gevechtsopdrachten uitvoerden in Laos ter ondersteuning van de regeringstroepen;
hij bleef echter bestrijden, dat er Amerikaanse gevechtstroepen in Laos zouden zijn
en zei ook niet van plan te zijn deze te sturen. Wij zouden het willen geloven, maar
terwijl volgens Nixon er ruim duizend Amerikanen, van wie ruim 600 in
regeringsdienst, in Laos zijn, spreekt de Amerikaanse ambassade in Vientiane resp.
van bijna twee en een half duizend en 833, terwijl geen van beide spreekt over
diegenen, die in verband met tijdelijke opdrachten binnen de Laotiaanse grenzen
verblijven. Er zullen voortaan ook dodenlijsten voor Laos gepubliceerd worden; de
eerste bevatte 27 namen. Zal de escalatie zich voortzetten? Het lijkt er veel op.
12-3-'70
J. Oomes
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Forum
F. Weinreb
Collaboratie en Verzet 1940-1945
Weinrebs boekenserie1, die de ondertitel draagt ‘Een poging tot ontmythologisering’,
verscheen op een kritiek ogenblik. In twee opzichten. Ten eerste bleken hier, juist
op het ogenblik dat er een ernstige crisis begint te ontstaan in het vertrouwen in de
Nederlandse rechterlijke macht, in het enige proces dat hier ooit onder internationale
controle is gevoerd, ernstige fouten te zijn gemaakt. Het is duidelijk dat Weinreb
geheel te goeder trouw heeft gehandeld. Een andere vraag is of het niet zo is dat niet
alleen Weinreb Duitsers heeft gebruikt om joden te redden, maar ook zo dat de
Duitsers Weinreb hebben gebruikt om de joodse solidariteit, voor zover die al bestond,
te ondermijnen. Alle tijdelijke vrijstellingen van deportatie hadden geen ander doel
dan dat. Het voornaamste instrument daarbij was zeker het Calmeyer-bureau, waarbij
men om vele joden te kunnen doden, enkelen liet schieten. Degenen die daaraan
hebben meegewerkt, altijd tegen betaling, hebben nooit terechtgestaan, zijn zelfs
vaak onderscheiden of met hoge posten bij de rechterlijke macht beloond.
Daartegenover heeft Weinreb geen persoonlijk voordeel uit zijn acties getrokken en
is hij door een Nederlandse rechter tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld.
Nu stelt Weinreb, in een interview voor de VPRO op 27 november 1969, zelf dat hij
van mening was dat de rechters die hem veroordeelden volkomen te goeder trouw
waren. Dat is enigszins in strijd met zijn bewering dat hij heeft proberen te verhinderen
dat de Nederlandse instanties zouden weten dat hij kennis had genomen van
Mauretania. Blijkbaar vreesde hij dan toch een oneerlijke behandeling. Mauretania
was een verzameling Duitse dossiers waarin de gevallen opgenomen waren van joden
die door andere Nederlanders bij de Duitsers waren aangegeven. Daarbij was
bijvoorbeeld het geval van een bekende advocate die joden liet onderduiken om hen
dan aan de Duitsers over te leveren in ruil voor andere cliënten (dat moeten in
hoofdzaak ernstige gevallen van zwarte handel zijn geweest). Wie dergelijke dingen
weet, weet te veel. Dit Mauretania-geval is overigens een van de voorbeelden van
de andere reden waarom dit boek op een belangrijk ogenblik uitkwam. Wij maken
ons op om de vijfentwintigste verjaardag van onze bevrijding te herdenken met om
het wat kras te zeggen, als motief: ‘wij zijn een volk van helden’. Zeker zal bij de
a.s. herdenking het gebeuren in de oorlogsjaren nog verder worden gemythologiseerd.
Men heeft de neiging de verliezen aan doden in ons land in verband te brengen met
het verzet. Verreweg de meesten zijn willoos afgevoerde joden, daarna komt een
hoog percentage slachtoffers van de honger en bombardementen en ten slotte komen
er enkele duizenden slachtoffers van het verzet. Tussen de twintig- en dertigduizend
man sneuvelden aan Duitse zijde (Nederlandse SS, Landwacht, Landstorm, en

1

F. Weinreb, Collaboratie en Verzet 1940-1945, 1, 2, 3. - Meulenhoff, Amsterdam, 1969,
656, 1290 en 1926 pp..
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andere para-militaire organisaties). Maar uit het werk van Weinreb blijkt dat ook
degenen die niet aan Duitse zijde stonden, geen helden waren. Niet iedereen heeft
natuurlijk joden verraden, maar het zijn er wel velen geweest, uit alle lagen van de
bevolking die daaraan hebben deelgenomen. Wie joden hielp, deed dat vaak alleen
maar om er geldelijk voordeel van te hebben. Wij hebben, en dat is de hoofdstrekking
van Weinrebs boek, geen werkelijk verzet geboden tegen het uitschakelen en afvoeren
van joden. Wij hebben er bij staan kijken zonder enige hulp te bieden; we hebben
het in die jaren zelfs zo vaak gezien dat het niet meer opviel en wij de moeite niet
meer namen ernaar te kijken. Hier stuiten wij ook op het zwakste deel van Weinrebs
boek, een zwakte die voortkomt uit de aard van dit boek als autobiografie. Zoals
bijna alle werken over de jodenvervolging in Nederland, inclusief Presser en Herzberg,
is het een opsomming van gevallen. Wij lezen achter elkaar talrijke gevallen van
ondergang van enkele gezinnen of afzonderlijke individuen. Wij lezen geen
sociologische samenvatting van het geheel. Laten wij ons herinneren dat de
jodenvervolging is begonnen in de hoogste ambtelijke kringen, daar waar joden
doorgedrongen waren in wat men de society pleegt te noemen. Zoals onlangs weer
werd gesteld in de procedure Volkskrant - Hilterman is er zoiets als
society-antisemitisme. Maar dat is niet zoals daar werd gesteld onschuldig.
Toen als een van de eersten de joodse president van de Hoge Raad Mr. L.D. Visser
werd ontslagen, al in de herfst van 1940, werd dat geen aanleiding tot enig protest.
Vanzelfsprekend werden de lagere functionarissen stuurloos toen zij eenmaal gezien
hadden dat hun chefs geen hand uitstaken voor hun joodse ambtgenoten.
Society-antisemitisme en de in dezelfde kring heersende opvatting, dat men na met
de wapens de neutraliteit verdedigd te hebben, zich loyaal ten opzichte van de bezetter
moest gedragen, liggen mede ten grondslag aan het exceptioneel grote succes dat de
vervolging juist in ons land had.
Hebben wij niet geweten wat er met de joden ging gebeuren zoals Weinreb meent?
In ieder geval ging al in 1942 onder de joden die in de buurt van de Euterpestraat in
Amsterdam woonden, waar de belangrijkste kantoren van de Duitsers en ook van de
joodse raad waren, het gerucht dat alle joden gedood zouden worden. Maar er was
niemand die het geloven wou. Het is niet waarschijnlijk dat een dergelijk gerucht
enig verband had met hetgeen op de Wannsee-conferentie was vastgesteld.
Waarschijnlijk was het voortgekomen uit een uiterste angst. Maar die angst was
ontstaan omdat iedereen kon zien dat de joden ontmenselijkt werden. Dat gebeurde
systematisch en voor ieders ogen, zo dat zelfs je beste joodse vrienden
bezienswaardigheden werden. Wie nadacht heeft dat begrepen.
Zijn wij werkelijk totaal machteloos geweest, zoals ook eigenlijk Weinreb meent?
Voor een werkelijk effectief, dat wil zeggen gewapend verzet bestaat in ons land
geen gelegenheid. Wij kennen de motivatie: het land is te dicht bevolkt en te vlak;
alsof de Po-vlakte niet vlak is en de omstreken van Milaan niet dicht bevolkt zijn,
terwijl daar wel gewapend verzet werd geboden. Maar de werkelijke wil tot verzet
en een kader voor het verzet ontbraken. Over het laatste beschikten alleen de
communisten, maar dit kader was klein en velen van de oude partijgenoten wensten
alleen een communistisch en geen volksverzet.
Weinrebs boek moet een aanleiding zijn om de werkelijkheid van de oorlog te
onderzoeken voordat het te laat is. Het is te vrezen dat de werken van Prof. de Jong
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ons die werkelijkheid niet zullen laten zien. In de eerste twee delen, die ons voeren
tot de eerste minuten van de oorlog, wordt niet behandeld de neutraliteitsmentaliteit
die de oorlog door een belangrijke rol is blijven spelen. Wij deden of wij toeschouwers
waren bij een spel, maar hebben geweigerd deel te nemen aan de werkelijkheid. Dat
is de fout die Weinreb ons voor het eerst in een Nederlands boek onthult.
C.J. Boschheurne
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Het Koninkrijk van het Tientje
In Nederland wordt thans het zogenaamde vakbondstientje ingevoerd. Dat is een
bedrag (momenteel tien gulden) per werknemer per periode dat door de werkgever
in een speciaal fonds wordt gestort of ook wel rechtstreeks wordt overgedragen aan
de vakbeweging. Het bedrag is in eerste instantie bestemd voor voorzieningen ten
behoeve van georganiseerde arbeidskrachten. (Het verkleinwoord tientje is niet zo
gelukkig gekozen. Verwacht mag worden dat het vakbondstientje waardevaster zal
zijn dan het gouden en het zilveren bij elkaar). De invoering van het vakbondstientje
is een zeer principieel gebeuren. Een mijlpaal.
De leiding van het bedrijf had het vroeger alleen voor het zeggen. De arbeider wist
tenminste waar hij aan toe was. Hij kon werk nemen of niet, andere koekjes werden
niet gebakken. Hij kreeg zijn loon. Hoeveel, dat hadden anderen bepaald. Met wat
er met de winst gebeurde had hij niets te maken.
Op de universiteit ging het net zo. De leiding maakte de dienst uit. Anderen konden
in de dienst meestappen als ze wilden en als ze dat niet wilden moesten ze wegblijven.
De beloning in materiële en immateriële verdiensten was een gegeven grootheid.
Het werd wel anders. Formeel en zelfs een heel klein beetje materieel kreeg de
werknemer een vinger in de pap. Soms gaat de vinger te diep en brandt hij zich, maar
zijn invloed groeit onmiskenbaar. En bij de universiteit krijgen staf en student ook
enige inspraak. Op het eerste gezicht zou men dit alles als een verheugende
ontwikkeling kunnen beschouwen. Men gaat dan echter voorbij aan het aspect, dat
bij het verdelen van de macht een enkele partij steeds wordt overgeslagen.
Die partij is de afnemer. De afnemer van de fabrieksprodukten en de afnemer van
de universiteitsprodukten. De economische wetenschap leert dat er in de kapitalistische
maatschappij consumentensoevereiniteit is. Daarmee wordt bedoeld dat de consument
door zijn aankoopbeslissingen richting en omvang van de produktie bepaalt. Immers
goederen die niet worden verkocht worden niet bijgemaakt en als iets wel wordt
verkocht komt er overwerk in de fabrieken om toch maar de orders te kunnen
afwerken. Waar natuurlijk, maar ook de andere marktpartijen zijn soeverein. Ook
arbeid en kapitaal bepalen richting en omvang van de produktie met hun grillen om
hier niet en daar wel, dit niet en dat wel te maken. Wat dat betreft zijn de marktpartijen
aan elkaar gewaagd.
Eertijds waren er ondernemers en regenten. De schare der onderdrukten was groot
en potentieel machtig. De machtspotentie was zo groot dat Marx er een
maatschappelijke ontwikkelingsleer op kon bouwen. Maar intussen hebben
ondernemer en werknemer, (en ook senaat, staf enstudent) zich in menig opzicht
verenigd. De schare die buiten de deur staat is nooit groot genoeg om daar tegenop
te kunnen en dus potentieel de onmacht zelve.
andermans consumpties. Macht, dat men de rekening krijgt gepresenteerd voor
andermans consumpties. Macht, dat men anderen kan laten betalen voor wat men
zelf geniet en voor wat, nota bene, nog tot uitgesproken nadeel van die anderen kan
strekken ook. Vele, vele mensen zijn tegenwoordig bereid zich af te vragen van wie
de onderneming is en van wie de winst is. Die twijfel duldt niet dat er bepaalde
groeperingen systematisch van deelgerechtigheid aan de winst worden uitgesloten.
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Toch wordt de bijdrage aan de werkgeversvereniging ongegeneerd uit de winst
betaald, het vakbondstientje nu ook. Er wordt ook allerlei liefdadigheid bedreven uit
de grote pot en politieke propaganda. Maar gaat er ooit wel eens iets naar de
consumentenbond? Vraagt er ooit iemand of de afnemer van het produkt inspraak
wil hebben in de verdeling van de gelden die hij heeft betaald en die blijkbaar niet
nodig waren voor de voortbrenging van het produkt dat hij kocht? Goed, de
consumentenorganisaties krijgen wel hier en daar steun, bij voorbeeld van de
vakbeweging. Maar dat zou ook kunnen zijn omdat er wel eens vermenging van
functeis optreedt, omdat de werknemer nu eenmaal ook zelf consu-
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ment is. De consument als consument sec heeft zijn schaapjes verder van het droge
dan ooit. Ook de afnemer van universitaire produkten, b.v. het bedrijfsleven dat
afgestudeerden plaatst, wordt de inspraak misgund. Het is populair zich te verzetten
tegen een universitaire structuur waarin zogenaamde maatschappijvertegenwoordigers
meepraten. Ook hier de afnemer en tegelijk degene die betaalt, die in een ‘take it or
leave it’ positie dreigt te worden gedrongen.
In de prijs die wij voor een produkt betalen zitten veel verkoopkosten.
Verkoopkosten in zeer ruime zin. Via reclame moet de consument worden overgehaald
een artikel te kopen dat zo duur is omdat de arbeider moet worden overgehaald zich
bij de vakbond aan te sluiten en zo duur is omdat de belasting zo hoog is omdat de
kiezer moet worden overgehaald op een bepaalde partij te stemmen. Enzovoort.
Straks gaan wij er zelf nog in geloven dat wij niet zelf kunnen uitmaken wat goed
voor ons is. Dan pas is het proces voltooid. Dan is ons gezonde verstand geheel
afgekocht door organisaties en instituties waarvan de meeste zich onttrekken aan
parlementaire en sommige zelfs aan andere verantwoordelijkheid. De introductie
van het vakbondstientje is een mijlpaal in deze ontwikkeling. Wij noemen de
consument nog soeverein terwijl in feite het hele koninkrijk al niet meer bestaat.
J.J. Meltzer

Daniël Robberechts en zijn uitgevers
In De grote schaamlippen doet Daniël Robberechts een boekje open over zijn
tribulaties met zijn uitgevers. Enkele citaten:
1. ‘De halve (on)waarheden die naar aanleiding van literaire bekroningen over
mij, de waarschijnlijk meest bekroonde onuitgegeven Vlaamse schrijver, in de kranten
zijn verschenen’ (8). 2. ‘Aanbieding, op aandringen van Bernard Kemp, van Zesmaal
aan Manteau die het manuscript weigert, een werk van langere adem vraagt en De
labiele stilte weigert’ (9).
3. ‘Nog geen werk van me dat een uitgave waard is geacht, en natuurlijk schaadt
dit mijn sociale status en mijn zelfvertrouwen; maar de verwikkelingen met bepaalde
uitgevers zijn me zeer leerzaam geweest; en dan is het ten slotte toch ook aan alle
weigeringen te danken dat ik nu nog altijd in de gelegenheid ben om niet dan
volwaardige, gave, niet door een jeugdige leeftijd getekende werken te laten
verschijnen’ (13).
4. ‘Een kaartje van P.H. Dubois, waarin hij zijn bewondering uitspreekt voor Een
Verkenning Van Christiane H’ (23).
5. ‘Franse complimenten: Karel J. die me bij de cocktail voor de Arkprijs tegen
Willy V. in verzekerde dat Ontwikkeling mijn ms. waarschijnlijk voor de boekenbeurs
van '64 zou uitgeven, hoe zou ik nu niet denken dat ik toen maar beter had moeten
weten’ (p. 43).
6. ‘Ik ben door Yang betaald. Heb “'s Morgens” naar Komma gestuurd’ (57).
7. ‘Briefje van P.H. Dubois die Nijgh en ook Polak aanraadt en daarom stuur ik
ook vier teksten naar Nijgh’ (117). 8. ‘Als Nijgh weigert, zoek ik een baantje’ (161).
9. ‘Magna cum laude door Nijgh en Van Ditmar geweigerd, louter “om
commerciële redenen”’ (185).
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10. ‘Het is nu al 3, 5 jaar dat ik vergeefs naar een uitgever zoek, ik heb al zes
weigeringen geïncasseerd, onlangs De labiele stilte naar De Standaard gestuurd,
waaruit wel blijkt dat ik in België aan de laatste kansen toe ben’ (210).
Nu deze tien citaten hier zo netjes samen staan, zien ze er misleidend uit. Alsof die
Robberechts een zeurderige querulant was, een minderwaardig auteurtje. De aandacht
dient evenwel gericht te worden op de anderen: de uitgevers, die nooit wat om het
manuscript zelf geven, alleen om hun relaties met de auteur, die zelfs een verbeten
grafomaan als Robberechts gewoon overlaten aan zijn frustrerende gevoelens; heren
als Karel J. [zouden we niet beter zeggen: Jonckheere, Daniel? Of is dat te
compromitterend?], die flauwe grapjes over Ont-
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wikkeling debiteren, zoals de kat een slag geeft aan de weerloze muis.
Het ‘geval’ kan nog uitgebreid worden met de publikatie-geschiedenis: De labiele
stilte (De Standaard) en Tegen het personage (Manteau-weverbergh) verschenen
bijna gelijktijdig, alsof beide ‘jongerenfondsen’(?) aan concurrentiepolitiek doen.
M.V.N. (ik kort maar af zoals Robberechts zelf) van De Standaard zei me daarover
meesmuilend: ‘Ja, Robberechts, die heeft zo lang naar een uitgever gezocht. En nu
werd hij opeens door twee, drie uitgevers gecourtiseerd. Die was natuurlijk in de
war’. Waarschijnlijk heeft Robberechts daarom dan ook zijn derde, inderdaad
nietcommerciële boek in de Nieuwe-Nijghboekenreeks kunnen publiceren....
Het belachelijke van dit geval toont niets anders aan dan het totale failliet van de
bestaande uitgeversberekeningen. Die lopen allicht - ook commercieel - falikant uit,
omdat ze uitgevoerd worden door bureaucraten zonder feeling voor wat er aan de
hand is in het beruchte ‘culturele’ leven. Hoe is het anders te verklaren, dat Nijgh
eerst ‘om commerciële redenen’ een tekst weigert, maar de derde publikatie van
Robberechts - die alleszins de minst commerciële is - wel voor zijn rekening neemt?
En dat iemand als weverbergh in uitgeverij Manteau dringend nodig werd, opdat dit
fonds zijn langzaam afgetakelde faam van ‘progressiviteit’ zou kunnen opkalefateren?
Geven we toe, dat Bernard Kemp en P.H. Dubois, twee critici, hier ten minste een
mooie rol hebben gespeeld van aanmoediging en vriendschap, kortom: van
menselijkheid. Kemp is ooit Robberechts' leraar geweest en had dus zeker een taak;
Dubois blijkt eveneens een reële bekommernis te hebben voor het leven van de
literatuur. Ondertussen wordt er natuurlijk nog altijd gescholden op de critici. Liefst
door auteurs. Die schrijven niet graag ‘compromitterend’ over hun uitgevers....
Leo Geerts

Leesdwang als persvrijheid
Hoe vrij zijn journalisten om in hun krant te schrijven wat zij willen? Toen de
warenhuis-magnaat Marshall Field uit Chicago in 1940 het advertentieloze New
Yorkse blad P.M. startte als een krant waarin iedere journalist vrijelijk zijn mening
mocht uiten en nieuws mocht publiceren dat hij in andere bladen niet kwijt kon,
kreeg hij geestdriftig medewerking van verslaggevers en redacteuren uit de staf van
alle andere New Yorkse kranten, die P.M. tips gaven over allerlei nieuws dat door
de grote bladen zorgvuldig onder de tafel was gewerkt omdat het niet strookte met
het beleid van de redactie, met de wensen van de ‘publisher’ of met de belangen van
de adverteerders. P.M. vormde aldus een voortdurende aanklacht tegen de altijd zo
hoog geroemde ‘objectiviteit’ van de New Yorkse pers. Ondanks het fortuin van
Marshall Field is het blad dan ook na enige jaren ter ziele gegaan.
In de Latijnsamerikaanse pers schijnt het met die objectiviteit niet veel beter gesteld.
Zo mag men tenminste afleiden uit een klein doch zeer merkwaardig bericht in
Le Monde. De Boliviaanse Regering heeft, aldus dit bericht, een decreet uitgevaardigd,
krachtens hetwelk de gewone kranten op maandag niet meer mogen verschijnen en
zich die éne dag in de week moeten laten vervangen door een blad dat de gezamenlijke
vakverenigingen uitgeven onder de titel: ‘De maandagpagina’. Dit blad zal berichten
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en beschouwingen bevatten die in de gewone dagbladpers niet kunnen verschijnen
omdat de hoofdredactie of de eigenaars ze niet willen publiceren. Nieuws en
beschouwingen dus klaarblijkelijk van sociale strekking, waar de Boliviaanse lezers
in hun lijfbladen geen kennis van krijgen. Zij worden er nu bij regeringsdecreet met
hun neus bovenop gedrukt. Persvrijheid dus doormiddel van leesdwang!
In hetzelfde decreet bepaalt de Regering bovendien, dat alle kranten voortaan een
bepaald gedeelte van hun redactionele kolommen ter beschikking moeten stellen
voor bijdragen van hun eigen redacteuren, waarin deze vrijelijk hun mening kunnen
geven, ook wanneer deze in strijd is met de inzichten van de hoofdredactie

Streven. Jaargang 23

743
of de wensen van de eigenaars. Een leuk idee - als de journalisten het tenminste
aandurven.
H.H.

Een lied van vrede
In het Israëlische dagblad Haärets, een onafhankelijke en degelijke krant, een tikje
bourgeois, maar toch niet ongevoelig voor wat de vooruitgang van ons vraagt, stond
op 2-12-'69 een opmerkelijk artikel, geschreven door Mordechai Bar-On,
ex-hoofdofficier-van-opvoeding in het Israëlische leger. In die functie had hij
jarenlang de lastige taak, teksten van militaire songs, radiouitzendingen, tijdschriften
etc. te beoordelen op de vermoedelijke invloed die deze teksten zouden kunnen
hebben op het moreel van de soldaat en de goede geest in het leger. Mordechai Bar-On
schrijft in Haärets over een liedje - hieronder in vertaling afgedrukt - dat onmiddellijk
een grote ‘hit’ werd, zodra het voor het eerst door een legerzanggroep voor een zaal
vol jongens- en meisjessoldaten werd uitgevoerd. Het is een ‘vredeslied’.
Vredesliederen zijn in Israël niets ongewoons, ze zijn zo oud als de oudste Joodse
nederzettingen in dit land, d.w.z. een kleine eeuw oud. Deze song echter, in stijl en
uitvoering geïnspireerd op de ‘hippe hair toer’ is ronduit pacifistisch van aard. De
woorden van dit lied worden de gevallen soldaten in de mond gelegd: ‘Prevelt geen
gebeden, wij komen toch nooit meer terug, zingt een lied van vrede, weg met het
oorlogsgebral en zelfs: weg met de vreugde om de overwinning. Dood is dood, maar
jullie, de levenden, zingt een lied van liefde’. Deze pacifistische
‘anti-elke-oorlogtendens’, heeft volgens Bar-On het ongenoegen opgewekt van een
deel der legerleiding, die meent dat zulke songs een demoraliserende uitwerking op
de soldaten zouden kunnen hebben. Bar-On echter citeert eerste minister Golda Meïr,
die tijdens haar recente bezoek aan Engeland zei: ‘Wij kunnen het de Arabieren
vergeven, dat ze onze zonen doden, maar wij kunnen het ze nooit vergeven, dat ze
onze zonen dwingen hen te doden’. Op het zelfde ogenblik dat deze woorden voor
Israël niet meer zouden opgaan, op het ogenblik dus dat voor de Israëliërs de eerbied
voor het leven, ook voor het leven van de vijand, door de harde strijd om het bestaan
zou zijn afgesleten, op dat ogenblik zouden de Arabieren hun voornaamste slag
gewonnen hebben. Want het Israël dat de Joodse soldaten dan nog te verdedigen
zouden hebben, zou de moeite van het verdedigen niet meer waard zijn.
M.v. Tijn

Vredeslied
(Ja'akow Rotblit en Jaïr Rosenblum)
Laat de zon verrijzen,
gloeien het morgenrood.
Gebeden brengen ons niet terug
uit de donk're dood.
Hij die daar ligt met stof bedekt,
wiens vlam werd uitgeblust,
wordt door uw tranen niet gewekt,
komt nimmer meer terug.
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Want niemand brengt ons ooit weerom
uit het duister van dit dal.
Hier baat geen lied van lof en dank
en geen triomfgeschal.
Refrein
Zingt daarom slechts een vredeslied
en prevelt geen gebeden.
Zingt liever hard en hel dit lied,
een lied van vrede.
Laat tussen de bloeiende bloemen
schijnen de stralende zon.
Laat rusten hen die gingen.
Kijk niet achterom.
Heft in hoop de ogen,
niet via het vizier.
Zingt een lied van liefde,
geen oorlogsliederen hier.
Zeg niet: die dag zal komen.
Breng zelf die dag nabij.
Zeg niet: het zijn maar dromen....
En verkondigt in dorpen en steden
vrede, niets dan vrede.
Refrein
Zingt alleen een vredeslied
en prevelt geen gebeden.
Zingt hard en helder slechts dit lied,
een lied van vrede.
(vertaling: M.v. Tijn)
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Theater in Haarlem
In Nederland wordt uiterst zelden theastergeschiedenis geschreven (overigens even
zelden gemaakt). Natuurlijk hebben we in het verleden enkele stugge en
verdienstelijke vorsers gekend, die met een uiterste nauwgezetheid en een
bewonderenswaardig reconstructievermogen het historische verloop van het
Nederlandse theater in kaart hebben proberen te brengen. Maar deze
positivistisch-gefundeerde inventaris (met brede openingen naar een cultuurhistorische
synthese toe) werd in de laatste decennia nauwelijks nog aangevuld, gecorrigeerd of
herzien. De geschiedenis van het Nederlandse theater ligt stofferig opgeborgen in
verouderde interpretaties, zelden relevant voor de ontwikkeling van het Nederlandse
denken en voelen, nagenoeg nooit om zichzelf onderzocht en al evenmin in haar
relatie tot de totaliteit van mens en maatschappij. Een eventuele revisie van dit logge
en improduktieve evolutiebeeld zal ook wel niet meer door één individu alleen
uitgevoerd kunnen worden. Maar waar blijft dan de opdracht aan een team om ons
de wetenschappelijke serie turven uit te schrijven die opkomst, inhoud, vormen en
waarden van het theater in de Nederlanden registreren vanuit een hedendaags werken evaluatieperspectief?
Zo'n werk zou hoe dan ook moeten steunen op of zich afzetten tegen de
deelinzichten die hier en daar reeds verzameld zijn, de fragmenten aan elkaar rijgen
tot een sluitend geheel. Over methode en structuur van een dergelijke onderneming
valt natuurlijk te twisten; rijk en overzichtelijk moet echter het grondmateriaal zijn.
Mijn vraag is daarom: is de zopas verschenen geschiedenis van het toneel in
Haarlem door Simon Koster1 daarvoor bruikbaar? Vormt ze een verzameling
objectieve gegevens, in een ontwikkelingsaanduidend kader geplaatst, waaruit zich
factoren voor interpretatie en boventijdse waardering losmaken die in een totale
geschiedenis van het Nederlandse theater dienstig kunnen worden gemaakt?
Om ales in één zucht te zeggen: het is een beminnelijk boek. Het is, als
vanzelfsprekend, chronologisch opgezet en losjes-consequent tot een aanvaardbaar
einde gebracht, en de niet-deskundige lezer wordt met veilige hand door de vele
eeuwen geleid waarin Haarlem zich, tot groter heil van zichzelf, enige theateractiviteit
heeft gepermitteerd. De tekst is prettig leesbaar, de vele illustraties zijn ook
wetenschappelijk boeiend. De technische uitvoering is onberispelijk, al is het iets te
nadrukkelijk een sierboek geworden dat de cultuur steunende betere lieden
ongetwijfeld graag in de luie boekenkast zullen uitstallen. Koster dient zich niet aan
als een theaterhistoricus, een vakman die de ultieme geheimen van het Haarlemmer
theater tot op de grond wil analyseren. Hij slaat de toon aan van de chroniqueur, de
intieme kenner die van het onnoemelijk vele dat hij weet, slechts de bovenlaag
meedeelt, maar met die schamele informatie reeds in staat is een bijna meeslepend
relaas op te bouwen. Hij bewijst herhaaldelijk met de eigen neus in de archieven te
hebben gespeurd en daaruit de moeizame oplossing te hebben gehaald voor minuscule
probleempjes als een datum, een nog niet ontsluierde identiteit. Hij gaat te werk als
een ijverig documentalist, die alle weetjes netjes bij elkaar zet en daarmee inderdaad
een continue activiteit documenteert. Maar nergens gaat hij dieper in op het wat, het
waarom en het hoe.
1

Simon Koster, Van schavot tot schouwburg. Vijfhonderd jaar toneel in Haarlem, De Erven
F. Bohn, Haarlem, 1970, 328 pp., f 24, 50.
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Uit enkele schaarse nevenbemerkingen kun je wel opmaken dat hij het belang van
sommige aspecten niet onderschat. Herhaaldelijk haalt hij uitvoerige passages uit
historische bronnen aan om de voorraad rekwisieten van een vereniging of een
schouwburg te beschrijven. Dat zijn inderdaad gegevens waaruit we iets vernemen
over de stilistische voorwaarden waarmee dit theater plaatselijk
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moest werken, uiteindelijk ook over het effect dat van het theater uitging op de
bevolking. Dit gebeurt echter niet systematisch; het blijven anekdotes: je krijgt de
indruk dat alleen maar een gelukkige vindplaats de auteur ertoe gebracht heeft op
dit soort dingen even in te gaan. Hij haalt er nooit degelijke conclusies uit; het blijven
incidenten waaruit geen globale geschiedenis ontstaat.
Frappanter nog is de afwezigheid van het publiek in deze geschiedenis van het
theater. Koster vermeldt natuurlijk - wat hij overigens al kon weten uit de bestaande
genre- en periodeanalyses - dat de rederijkers en gilden onmiddellijk aansloten bij
het gewone volk, dat hun sociologische recrutering heel breed was, nog helemaal
niet gereglementeerd door Bildung of kapitaalkracht. Wanneer in latere eeuwen het
subsidiebeleid wordt behandeld (nooit principieel cultureelpolitiek, maar altijd als
een als het ware toevallig actualiteitsverschijnsel; de relaties tussen overheid en
theaterkunst worden uitsluitend gezien op het vlak van toestemming tot opvoering
of exploitatie), vermeldt Koster enkele keren dat een financiële tegemoetkoming van
de overheid o.m. verhinderd werd door het grote aantal armen en dus van stadswege
ondersteunden die de stad telde (in de jaren 1850 bijvoorbeeld 10.000 ‘bedeelden’
op 26.000 inwoners!). M.a.w. de economisch-conjuncturele situatie van de stad heeft
kennelijk een enorme invloed gehad op de manier waarop de overheid (bijna in één
adem te noemen met de bovenlaag van de bevolking, aangezien het stadsbestuur
natuurlijk de emanatie was van wat zich in deze determinerende geleding als
opvattingen manifesteerde) zich opstelde tegenover het cultuurbeleid. Even vaak
wordt vermeld dat de intocht van reisgezelschappen min of meer samenviel met de
jaarlijkse kermis, en dat de tenten waarin deze acteurs optraden, zich op de
kermisruimte bevonden. Ook hier weer ligt een uitgangspunt om een interpretatie
op te zetten van de frequentie, de intensiteit, de kwaliteit, het effect en de hele sociale
instelling van dit Haarlemmer theater.
Maar Koster komt daar niet toe. Het publiek blijft in het hele boek principieel afwezig.
En vooral dat maakt de hele aanpak meteen ouderwets. Koster heeft geen poging
ondernomen om in zijn citeer- en verhaal-spel ook vitale relaties aan het licht te
brengen. De vele schommelingen die door de eeuwen heen in het theater optreden beslist ook in Haarlem -, en die geconditioneerd zijn door de wisselwerking tussen
uitvoerders en toeschouwers, zijn in deze inventaris niet opgenomen. Kosters
geschiedenis beperkt zich tot details, ook vele merkwaardige details, maar hij laat
nauwelijks iets zien van de ware redenen en bestaansmodaliteiten van dit theater in
dit Haarlem. Het boek kan alleen deze verdienste hebben2, dat het op een averechtse
manier laat zien, dat de tijd toch echt wel voorbij is om het theater nog te interpreteren
als een volkomen ijl in de maatschappelijke ontwikkeling zwevend mechanisme. De
mens, waarvan het theater de uitdrukking is en blijft (ook wanneer de mens die
expressie zou afwijzen als ongeschikt of voorbij), is in deze publikatie te nadrukkelijk
opzijgeschoven voor de vele weetjes en zegjes waarvan het onvermogen tot het
uitdrukken van de acute waarheid indrukwekkend wordt aangetoond.
C. Tindemans
2

Nogmaals, ik weet dat Koster geen theaterwetenschappelijke bedoelingen had, maar ook een
badinerend-vulgariserende tekst, ook een mecenaatsonderneming kan niet opgezet worden
zonder werkimmanente principes.
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Engeland - ja of nee?
Zolang generaal de Gaulle de toetreding van Engeland tot de Europese Economische
Gemeenschap met zijn veto tegenhield, leek het alsof Engeland stond te
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trappelen van ongeduld om tóch toegelaten te worden. De twee grote politieke partijen
schenen het daar volkomen over eens te zijn en het Foreign Office stuurde de ene
duif na de andere overzee om de situatie te verkennen en vooral geen enkele kans te
missen.
Nauwelijks echter is de Gaulle van het toneel verdwenen en heeft zijn opvolger
de deur op een kier voor Engeland opengezet, of Engeland schijnt te gaan weifelen.
De Regering Wilson heeft namelijk een Witboek uitgegeven, waarin zij, naar haar
zeggen tenminste, probeert te berekenen wat de toetreding tot het Europa van de zes
Engeland zal gaan kosten.
De enige conclusie die zich uit dit Witboek laat trekken luidt, dat niemand ook
maar bij benadering kan zeggen hoe hoog die kosten zullen oplopen. Voor de
landbouw bijvoorbeeld ‘berekent’ het Witboek, dat het resultaat van de aansluiting
ergens moet liggen tussen een daling van de invoer met £ 85 miljoen en een stijging
van £ 255 miljoen! Engelands bijdrage tot het landbouwfonds van de EEG kan ergens
tussen £ 150 miljoen en £ 670 miljoen uitvallen. Engelands eigen landbouw mag uit
dit fonds bijdragen verwachten tussen £ 50 miljoen en £ 100 miljoen. Op de
handelsbalans voor andere dan landbouwprodukten moet een daling op korte termijn
worden verwacht van tussen de £ 125 miljoen en £ 275 miljoen. De voedselprijzen
zullen in ieder geval stijgen met 18 tot 26% en wanneer die stijging moet worden
doorberekend in de lonen en dus in de produktiekosten, is het zeer de vraag of
aansluiting bij de EEG de export nog zal bevorderen. De eindramingen van het
Witboek voor de totale kosten ten laste van de betalingsbalans lopen uiteen van £
100 miljoen tot £ 1.100 miljoen per jaar. Met andere woorden, het kan hard meevallen
maar evengoed lelijk tegenvallen. Het kan vriezen en het kan dooien. Men kan aan
de ‘berekeningen’ van het Witboek geen touw vastknopen.
Maar waarom dan dit Witboek?
De New Statesman is van mening, dat het niets anders voorstelt dan een knappe
zet van Harold Wilson op het binnenlandspolitieke schaakbord. Binnen een jaar moet
hij verkiezingen uitschrijven en dan zit Harold Wilson met dit Witboek op rozen.
Zijn de onderhandelingen over toetreding tot de EEG op dat moment nog aan de
gang - en die kans is groot - dan kan Wilson zich aan de kiezers presenteren als de
man die erop uit is de kosten zo laag mogelijk te houden en dwingt hij als het ware
zijn tegenspelers het standpunt in te nemen van toetreding tot iedere prijs. Zijn de
onderhandelingen voor die tijd afgebroken of nog helemaal niet begonnen, dan kan
Wilson altijd zeggen: de prijs was ons te hoog. Zijn zij reeds tot een tastbaar resultaat
gekomen, dan kan hij de reacties op zijn Witboek aanvoeren om de EEG te dwingen
de kosten zo laag mogelijk te houden. - Maar of hij zélf in zijn ‘berekeningen’ gelooft,
daar twijfelt de New Statesman sterk aan. Wilson weet maar al te goed, dat de
beslissing over al of niet toetreden tot de EEG niet afhankelijk is van de kostenfactor.
Het is een politieke beslissing. Het ligt in de lijn der ontwikkeling, dat Engeland op
de duur de rol die het zichzelf nog steeds in de wereld toedenkt, niet meer kan spelen
als het zich niet aansluit. Zijn Witboek hoeft niemand ongerust te maken. Engeland
laat het restaurant van Europa niet links liggen omdat de prijs van het menu te hoog
is; het komt dit restaurant niet eens binnen om te eten maar eenvoudig uit
overwegingen van prestige, om zijn rol in de wereld te blijven spelen. Wilson speelt
een spelletje met zijn Witboek; en misschien een te hoog spelletje.
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Technologie onder controle
Het staat buiten kijf, dat de ontwikkeling van de technologie welvaart heeft gebracht
- maar het staat evenzeer buiten kijf, dat diezelfde ontwikkeling van de technologie
ook grote schade heeft toegebracht aan het welzijn. De ontwikkeling van de
grootindustrie vooral in het chemische vlak heeft de lucht- en waterver-
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vuiling tot een probleem gemaakt. De auto heeft niet alleen aan die luchtvervuiling
een fikse bijdrage geleverd, maar ook congesties in de steden veroorzaakt die een
bezoek aan de centra van dag tot dag meer tot een bezoeking maken. De aanleg van
wegen kost natuurschoon en snijdt stadswijken af en dorpen doormidden. Vliegtuigen
en brommers veroorzaken geluidshinder. En ga zo maar door.
Langzamerhand is dit alles een beangstigende situatie geworden; een situatie waar
dringend een oplossing voor moet worden gevonden.
In beginsel nu kan men bij het zoeken van zo'n oplossing drie richtingen uit.
Ten eerste: een afremmen van de technische ontwikkeling zelf. Geen zinnig mens
echter die daaraan denkt. Daarmee zou men de poten onder de gemakkelijke stoel
van de welvaart uitzagen.
Ten tweede: het stimuleren van een helemaal apart staande technologie, gericht op
het opheffen van de nadelen, die de ‘andere’ technologie tot dusverre heeft teweeg
gebracht en van de schade die zij in de toekomst nog dreigt teweeg te gaan brengen.
Een soort anti-technologie. Dat is de oplossing die onlangs in een advertentie in de
Londense Times werd aangegeven. Een aparte industrie voor de bestrijding van de
industrie-gevolgen.
Ten derde: een controle op de ontwikkeling van de technologie. Niet een controle in
die zin dat de ontwikkeling wordt geremd, maar zodanig dat degenen die zich met
deze ontwikkeling bezig houden en dus op nieuwe technische mogelijkheden zinnen,
worden gebonden aan een bredere doelstelling. Zolang die ontwikkeling maar aan
de industrie wordt overgelaten kent zij maar één doel: produktie. Goedkopere
produktie, méér produktie of produktie van nieuwe, aantrekkelijke goederen. De
maatschappelijke nadelen, aan een verder voortschrijden van de technologische
ontwikkeling verbonden, plegen in dit doel niet te worden verwerkt. Verplicht men
echter de industrie om wél met die maatschappelijke nadelen rekening te houden,
dan betekent dit geen remming van de technische ontwikkeling doch veeleer een
verdere stimulans voor het creatieve vernuft. Had voor de auto-industrie bijvoorbeeld
de verplichting bestaan om bij de ontwikkeling van nieuwe modellen rekening te
houden met de schade die ontstaat door de uitlaatgassen, dan zou de ontwikkeling
van deze industrie daardoor bepaald niet zijn geremd. Dan zou er in de laboratoria
van de fabrieken hard zijn gewerkt aan de oplossing van dit probleem. Dan zouden
er evenveel auto's zijn geproduceerd als nu - maar zonder luchtvervuiling.
Iets nieuws zou dat niet zijn. Op het terrein van de voedselvoorziening heeft de
Overheid streng bindende voorschriften gegeven in het belang van de
volksgezondheid. Toch is de technische ontwikkeling op dit gebied niet
achtergebleven of geremd.
In Amerika heeft de Nationale Academie van Wetenschappen zich met dit probleem
bezig gehouden. Twee leden van de commissie die het behandelde, hebben in de
Scientific American een samenvatting gegeven van haar bevindingen. Haar
aanbevelingen gaan inderdaad in de richting van deze derde weg: het ontwerpen van
bindende voorschriften voor de industrie om bij de verdere ontwikkeling van hun
technisch kunnen rekening te houden met de eisen niet alleen van de welvaart maar
ook van het maatschappelijk welzijn. Dit is een taak van de centrale Overheid. De
Academie stelt voor, deze taak op te dragen aan een speciale commissie, die zo nauw
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mogelijk én aan het Witte Huis én aan het Congres én aan de industrie zelf verbonden
is. Een commissie die soepel kan werken, die geen voorschriften kan geven maar
alleen aanbevelingen kan verstrekken, waar de centrale Overheid rekening mee kan
houden. Een voortreffelijk idee, dat ook hier waard is ernstig bestudeerd te worden.
H.H.

Beeldende kunst in Nederland
Prent 190
Prent 190, de bij uitgeverij A.W. Bruna (Brigittenstraat 7, Utrecht) ondergebrachte
kring van verzamelaars van moderne
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grafiek, heeft de inschrijving geopend voor de 6e series (september 1970 tot juli
1971), waaraan de volgende kunstenaars meewerken: Ronald Abram, Etienne Elias
(Ostende), Lourdes Castro, Ger Lataster, Thomas Lenk, Willem van Malsen, Jan
Montijn, Lucio del Pezzo, Kumi Sugai en Co Westerik.
De deelnemers (particulieren en bedrijven) krijgen voor f 290,- per jaar tien litho's,
etsen, houtsneden, zeefdrukken e.d., alle gedrukt in een genummerde en gesigneerde
oplage van 190 (de kunstenaar ontvangt apart 10 exemplaren). Het werkcomité is
vernieuwd. Er zitten nu ook buitenlanders in. Voorzitter dr. Louis Gans en secretaris
Dick Bruna ‘overwinterden’.
Ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van Prent 190 wordt nog t/m 5 april in het
Dordrechts Museum een indrukwekkend overzicht gegeven van de door Prent 190
ontplooide activiteiten.

Oldenburg
Haagse-Post verslaggeefster Betty van Garrel tekende in het nummer van 21 januari
deze uitspraak op uit de mond van de Amerikaanse kunstenaar Claes Oldenburg, in
Amsterdam ter gelegenheid van een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk
in het Stedelijk Museum: ‘Maar de kunstenaar is tamelijk ondankbaar. Ik denk dat
hij tè vrij is. Hij praat maar en praat maar hoe belangrijk hij wel is. Maar in feite is
het zo dat er maar een paar mensen zijn die werkelijk belang in hem stellen’.

Van Abbe
Het Stedelijk Van Abbemuseum in Eindhoven is op het aardige idee gekomen een
deel van de vaste collectie in een andere opstelling te tonen. Nu eens niet ingericht
en geselecteerd door directie en museum-staf, maar door een buitenstaander - in dit
geval mr. Ton Frenken. De tentoonstelling ‘De verzameling, een keuze’ is
vrijdagavond 6 maart afgerond met een openbare discussie.

Rembrandthuis
De vriendenkring van het Rembrandthuis (minimaal f 10,- per jaar, Jodenbreedstraat
4-6, Amsterdam) geeft vier keer per jaar de fraai verzorgde Kroniek van het
Rembrandthuis uit. De wintereditie 1969 bevat o.a. de gedegen rede ‘300 jaren
Rembrandt’, uitgesproken door J. Bruyn op de universiteitsdag in Amsterdam, een
stukje van J.R. Voute over prijzen en een viertal boekbesprekingen. De kroniek is
rijk geïllustreerd.

Vraag en aanbod
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Minister Klompé heeft 25 februari in de Eerste Kamer naar aanleiding van
opmerkingen van Boerenafgevaardigde Snoek gezegd dat het onderwerpen van de
kunst aan de wet van vraag en aanbod het artistieke leven in Nederland geen goed
zou doen. De vrijheid van de kunstenaars zou bovendien in het gedrang komen. Boer
Snoek had gesteld dat kunstenaars maar meteen moeten worden omgeschoold als er
geen vraag naar hun werken bestaat. De bewindsvrouwe verklaarde dat het bij de
kunst niet gaat om een relatie tussen producent en consument, maar om interactie,
de deelneming van alle partijen. De kunstenaar heeft een functie in deze maatschappij,
een maatschappij waarin iets moet gebeuren. De kunst is één van de wegen waarlangs
men veranderingen tot stand kan brengen. De kunst moet veel ruimte hebben en dat
impliceert het lopen van risico's. Aldus de minister.

Balans
Er gaat bijna geen maand voorbij zonder dat er in Amsterdam een galerie wordt
geopend. Een van de jongste aanwinsten is Galerie Balans op de Leidsegracht 74,
twee huizen naast café Pieper, hoek Prinsengracht bij het gerechtsgebouw.
Galerie Balans is een zeer professioneel ingerichte, maar toch sfeervolle ruimte,
geleid door Debby Wolf, eerder verbonden aan de inmiddels opgeheven galerie
Pribaut. Galerie Balans opende met een goede tentoonstelling van werk van
schilder-tekenaar Hans Roebers, waarbij vooral zijn meubelen (originele stoelen en
banken) opvielen.
Deze maand exposeert Cardena. Het ligt in de bedoeling van Debby Wolf een
omvangrijke stock op te bouwen. Zij weet zich inmiddels omringd door een prach-
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tige reeks kunstenaars (o.a. Peter Vos, Willem van Malsen en Frans Pannekoek).

Museumjournaal
Twaalf Nederlandse musea, waarvan een in oprichting (het Van Goghmuseum in
Amsterdam) geven samen zes keer per jaar het uitstekende tijdschrift
‘Museumjournaal’ uit. De abonnementsprijs bedraagt f 18,- per jaar (giro 811812
t.n.v. Stichting kunstpublikaties, Otterlo).

Sigfriedlinie
De Maastrichte kunstenaar Felix van de Beek (Tongerseweg 231, telefoon
04400-31363) stuurde een manifest rond waarin hij voorstelde de Sigfriedlinie tot
een blijvend vredesmonument te maken. Tijdens een bliksemactie in het plaatsje
Lammersdorf hebben hij en zijn vrouw Leny laten zien hoe ze zich een en ander
voorstellen: de grijze betonblokken werden voor een deel in vrolijke kleuren
geschilderd. In zijn manifest zegt Van de Beek: ‘Duitslands grootste betonobject.
Een lange kronkelende lijn duizenden blokken grauw beton drie meter de grond in
gestort: de Sigfriedlinie lintvormig overblijfsel van de tweede wereldoorlog. Een
derde van Duitslands betonindustrie in 1938 was hierbij betrokken. In 1970 ontsieren
doodse pilaren nog steeds het landschap. Afbreken? Opblazen? De sloopkosten
zouden in de miljoenen lopen. Ik wil dit concrete probleem oplossen het zinloze een
zin geven ik ben bezeten van de ligging en het ritme van de lijn ik moest er iets mee
doen dat heb ik gedaan. Ik ben ervan overtuigd, dat ik - met de beeldende middelen
waarover ik beschik - van deze zinloze toestand een blijvend vredesmonument kan
maken’.

Push Pin
Als alles goed gaat wordt deze zomer tijdens het Holland Festival in de etalages van
de Amsterdamse Leidsestraat een tentoonstelling gehouden van werk van de
Amerikaanse groep Push Pin (207 East 32 Street, New York 10016), waaraan o.a.
de ontwerpers/tekenaars Seymoud Chwast en Milton Glaser zijn verbonden. Push
Pin heeft zonder twijfel invloed gehad op grafici als Heinz Edelmann, in Nederland
vooral bekend door zijn tekenfilm ‘The yellow submarine’ en zijn werk voor het
(Duitse) tijdschrift Twen.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Theologie
Girardi, Jules - Amour chrétien et violence révolutionnaire. - Ed. du Cerf, Paris,
1970, 94 pp., FF. 9,80.
Gryson, Robert - Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième
siècle. - Duculot, Gembloux, 1970, 228 pp., BF. 300.
Rahner, Karl, e.a. - Services de l'église et action pastorale. - Desclée, Tournai,
1970, 320 pp..

R. McL. Wilson
La Gnose et le Nouveau Testament
met een voorwoord van J. Ménard Desclée, Paris / Tournai, 1969, 256 pp.,
BF. 195.
In de aantrekkelijke vorm van vijf conferenties behandelt Wilson het probleem van
de gnose i.v.m. het NT. Typerend voor de gnostische systemen is de kennis of het
her-kennen van het transcendentaal en ontologisch ‘ik’ dat in de stof vervallen is, de
herkenning van een goddelijke vonk die de ‘volmaakte’ in zich draagt en die het
uitgangspunt uitmaakt van een geleidelijke bevrijding. Minder systematisch dan de
uitgewerkte filosofieën uit de oudheid, heeft de gnosis nochtans, juist om haar
syncretistisch karakter, een sterke aanhang gevonden in de volkslagen. - Een eerste
hoofdstuk behandelt de gnostische ketterij in het licht van de recente ontdekkingen.
Hieruit blijkt dat in de gnose niet de afzonderlijke elementen als zodanig gnostisch
zijn, als wel hun synthese, het systeem waarin ze tot eenheid zijn gebracht. De gnose
vertegenwoordigt niet een vernieuwing in het denken, ze is veeleer een laatste
oprisping van de oude wereld tegenover het zegevierend christendom, een
heropflakkering van de oude oosterse godsdiensten. Om alle begripsverwarring te
voorkomen doet men er goed aan duidelijk te onderscheiden tussen gnosticisme en
gnose: het gnosticisme is de specifiek christelijke ketterij uit de 2e eeuw na Christus,
de ruimer opgevatte gnose omvat het complex van ideeën eigen aan het gnosticisme
en aan de aanverwante gedachtenstromingen. Om methodologische redenen vermijde
men, in terminologieën van de eerste eeuw, gedachtenassociaties te impliceren die
de gnose eerst in de 2e eeuw duidelijk vertoont. - Het tweede hoofdstuk behandelt
het gnosticisme in het NT. Na een onderzoek vooral gewijd aan de johanneïsche en
paulinische geschriften komt Wilson tot de bevinding dat er in het NT wel bepaalde
stromingen te vinden zijn die in een gnostische richting wijzen, maar dat deze
stromingen sterk beïnvloed zijn door het jodendom. In feite zijn de
nieuwtestamentische geschriften naar hun inhoud uitgesproken bijbels en
antignostisch. Benadert men het NT vanuit de 2e eeuw en in het licht van de recentere
gnostische literatuur, dan kan men er inderdaad trekken in ontdekken die ‘gnostisch’
zijn. Maar neemt men het NT zoals het gegroeid is, dan blijken de gnostische trekken
best op een andere wijze te kunnen worden verklaard, en de gnostische interpretatie
dringt zich slechts zeer zelden op. Kortom alles wijst erop dat het gnosticisme zich
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in de eerste eeuw parallel met het NT heeft ontwikkeld naar zijn volle gestalte. Een
derde hoofdstuk bespreekt het gebruik van het NT door de gnostiekers. De beide
laatste hoofdstukken tenslotte behandelen de nieuw ontdekte ‘evangeliën’ en andere
geschriften uit Nag-Hammadi (gnostische bibliotheek uit de 3e - 4e eeuw). - Een
boek dat prettig leest en dat vele valse voorstellingen uit de weg ruimt.
J.-M. Tison
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Godsdienst
Becquart, M. - Porte ce festin aux pauvres. - Desclée, Tournai, 1969, 159 pp..
Bonnet, Gérard - Jésus est ressuscité. - Desclée, Tournai, 1969, 183 pp..
Leclercq, Jean - Le défi de la vie contemplative. - Duculot, Gembloux, 1970,
373 pp,. BF. 290.
Pronzato, Alessandro - Unbequeme Evangelien. - Knecht, Frankfurt am Main,
1970, 294 pp..
Sahuc, L.J-M. - La morale catholique est-elle humaine? - Desclée, Tournai,
1970, 127 pp..
La sécularisation fin ou chance du Christianisme? - Duculot, Gembloux, 1970,
238 pp., BF. 180.
Velde, Fernand Van de - Katechese en pastoraal. - Desclée De Brouwer, Brugge,
1969, 268 pp., BF. 240.

A.M. Heidt, red.
Catholica
Informatiebron voor het katholieke leven. Dl. II
Uitg. Stichting Catholica, Heuvellaan 6, Hilversum, 1969, 1454 kol. +
register, per deel f 54,-.
Dit tweede deel van deze uitstekend geslaagde encyclopedie beantwoordt nog beter
dan het eerste aan de opzet van de redactie (beschreven in Streven 22/1 (1969), 545).
Onmiddellijk valt op, dat de vaak uitvoerige bijdragen door specialisten van naam
geschreven zijn (b.v. Psalmen, Prediker, door H. Renckens; de Evangelisten door J.
Lambrecht; pastoraal-sociologische kwesties door O. Schreuder). Men heeft er ditmaal
ook niet tegenop gezien om voor bepaalde onderwerpen Nederlandse deskundigen
aan te trekken uit de kerken van de reformatie (bv. Dr. A.J. Nijk voor het belangrijke
artikel over ‘secularisatie’; Prof. L.J. van der Holk voor het artikel ‘protestantisme’).
Dit alles verhoogt nog de betrouwbaarheid en waarde van dit belangrijke naslagwerk.
Ook de illustratie van dit tweede deel is opvallend goed (zie bv. de foto's bij het zeer
uitvoerige artikel ‘mens’; en die bij het artikel van G. Bekaert over ‘moderne
kerkelijke kunst’; maar ook elders). Tenslotte aan het einde de beloofde lijst van naar schatting 3500 - trefwoorden, waarmee in de over het algemeen langere artikelen
verborgen onderwerpen opgespoord kunnen worden. Men behoeft nu niet langer te
vrezen dat momenteel belangrijke onderwerpen vergeten zouden zijn. Uiteraard is
het gehalte der bijdragen verschillend. Zo valt op het eerste gezicht op, dat het artikel
‘Maria’ betrekkelijk klein is vergeleken met bv. het artikel ‘mens’. Maar juist deze
verschillen maken dit werk tot een tijdsdocument. In zijn geheel is dit een prachtig
naslagwerk geworden, dat iedereen aanbevolen zij die op de hoogte wil komen van
wat momenteel in de katholieke kerk - en met name die in Nederland - leeft. Het
waardevolle van dit werk is juist, dat men zonder al te veel moeite zich betrouwbaar
kan oriënteren inzake de vragen die heden leven. Goed, men hoeft het niet met alles
eens te zijn. Maar volledig in de kou staan hoeft nu echt ook niet meer. Daarom
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verdient deze tweedelige encyclopedie ‘voor het katholieke leven’ zo wijd mogelijke
verspreiding.
S. Trooster

P. Penning de Vries s.j.
Nieuw zicht op evangelisch leven
Gottmer, Nijmegen, z.j., 144 pp.
Dit is een gevaarlijk boek. Op de eerste plaats voor mensen die nog niet in 1970
leven, want vanuit een verouderde mentaliteit wordt het licht in verouderde zin
opgevat. Het is vooral gevaarlijk voor mensen die de auteur kunnen volgen, omdat
je met het evangelie en met de armoede, onhuwbaarheid en een-en-al-oorzijn nooit
weet waar je terecht komt. Het is ook geen makkelijk boek. Citaten, vakjargon en
traditionele termen vertonen zich onbeschaamd, en de redeneringen zijn soms
compact.
Maar in de spirituele commentaren op de Schrift en inzake ignatiaanse theologie
toont zich de meester. De hoofdstukken over evangelische armoede, wat het evangelie
stelt over onhuwbaarheid, gehoorzaamheid en de eigen geesteservaring, en
apostolische gehoorzaamheid, zijn bijzonder rijk. Eerder dan nieuw zicht zal dit
consequent onooglijk boek - zonder titulatuur, zonder jaartal, zonder ongewone
spelling, zonder glamour - opnieuw zicht geven. Enigszins ontwikkelde religieuzen
zullen ook tegen de hermetische fragmenten opgewassen zijn.
F. Kurris
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Dr. A.A.A. Terruwe
Geloven zonder angst en vrees
J.J. Romen en Zonen, Roermond, 1969, 67 pp., f 5,90.
Puttend ‘uit een eerlijke bewogenheid met het leven van de Kerk en een diep gevoelde
verantwoordelijkheid’, zoals de schrijfster zelf, zonder angst en vrees, ons meedeelt,
wordt in dit geschrift, in de omvang van een brochure, een bezield pleidooi gehouden
voor een menselijke omgang met een geven en ontvangen, waardoor men elkaar
bevestigt in de liefde om vanuit deze omgang gelukkig met God in relatie te treden.
Vooral de bladzijden over de bevestiging van de liefde en over de weerhoudende
liefde zijn boeiend. Hoezeer het geloof van de Kerk hiertoe gebracht heeft én in het
verlangen van de schrijfster vanuit haar psychiatrische kennis gebracht moet worden,
komt heel helder en eenvoudig in de slotbladzijden naar voren.
G. Wilkens

Johan Vandenberg
Samen leren leven
(Praktijkschriften), Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 94 pp., BF. 96.
Wie ooit aan groepsgesprekken heeft deelgenomen zal dit boekje met vrucht ter hand
nemen. Allereerst bevat het een aantal inleidende opmerkingen die ons attent maken
op de problemen welke vaak het onderwerp van een groepsgesprek uitmaken.
Vervolgens treft men er verslagen en besrekingen aan en beleeft men tijdens de
lectuur wat de diverse partners gemeenlijk ervaren. In een derde gedeelte worden
zowel inleidende opmerkingen als de ervaringen samengebundeld tot theoretische
suggesties welke als informatieve voordrachten werden uitgesproken.
S. De Smet

Dr. A. van Biemen
Alledaags leven en bijbelse boodschap
Inaug. rede G.U. Amsterdam
De Erven F. Bohn, Haarlem, 1969, 18 pp., f 2,-.
Ten minste een zaak wordt in deze inaugurale rede van de hoogleraar in ‘de kennis
van de maatschappij en haar problemen in relatie tot kerk en godsdienst’ niet duidelijk,
namelijk hoe hij de relatie ziet tussen kerk en godsdienst zelf. Voortdurend worden
ze in een adem genoemd, alsof ze elkaar zouden impliceren (pp. 2-5). Om
onduidelijkheid te vermijden zou Van B. moeten aantonen dat kerkvorming voor
hem óf een sociologisch gegeven is (en dan niet op een lijn staat met godsdienst), óf
een onmiddellijke consequens van de goddienst (en dan een theologisch gegeven is).
Het sociaal determinisme dat hij op pp. 3-4 lijkt te huldigen, dwingt tot dit dilemma.
Is eenmaal deze belangrijke leeropdracht wetenschappelijk geformuleerd, dan kan
men andere knopen gaan ontwarren, bijv. de koppeling van kerk en theologie (pp.
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6-12). De rede bereikt derhalve haar doel: zij zet toehoorders, lezers en spreker aan
het denken.
F. Kurris

Ludwig Bertsch S.J., Joseph König, AntonKalteyer
Eucharistie und Busze der Kinder in der Gemeinde. Ein Werkbuch
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1969, 282 pp..
Christelijke ouders die zich zorgen maken over het godsdienstonderricht in de
huiselijke kring van hun kinderen die nog hun eerste communie of zelfs hun plechtige
communie moeten doen, zullen aan dit boek veel hebben. Het bestaat uit twee delen.
Het eerste is meer theoretisch en kort gehouden. Men vindt er het voornaamste over
eucharistie en boetesacrament, tips om de geschikte tijd te vinden waarop de kleintjes
voor het eerst te biechten kunnen gaan en wat hiertoe kan helpen, en tenslotte enkele
lezenswaardige gedachten over de taak van de ouders in de opvoeding tot geloof.
Het tweede deel is meer uitgebreid en zeer praktisch. Zo zijn er een 25-tal
onderwerpen voorzien waarover men katechese kan houden met eigen kinderen of
samen met die van andere ouders; voorts een tiental suggesties voor woorddiensten
in het gezin; eindelijk een nog meer concreet gedeelte waarin richtlijnen voorkomen
voor ouderbijeenkomsten en avonden, voorstellen om de zondag christelijk door te
brengen en daarbij de avondmis te integreren. Een uitermate nuttig boek waarvan
een vertaling in het Nederlands bijzonder welkom zou zijn.
S. De Smet
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Psychologie
Argyle, Michael - Aspecten van sociale psychologie. - De Bussy, Amsterdam,
1964, 260 pp., f 12,50.
Benesch, Hellmuth - Experimentelle Psychologie des Fernsehens. - Reinhardt,
München, 1969, 225 pp., geïll., DM. 27,-. Janssen, G.L. - Jeugd en jonge
schrijvers in onze tijd. - De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 210
pp., BF. 195. Laing, R.D. - Strategie van de ervaring. - Boom en Zn., Meppel,
1969, 125 pp., f 8,90. Piaget, Jean - Zes psychologische studies. - Van Loghum
Slaterus, Deventer, 1969, 194 pp., f 16,-.

Prof. Dr. N. Speijer
Het zelfmoordvraagstuk
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1969, 380 pp., f 37,50
Sinds meer dan dertig jaar publiceert de auteur, hoogleraar in de sociale psychiatrie
te Leiden, over de psychologische aspecten van de zelfmoord. Hij is ervan overtuigd
dat ieder mens, tenminste indirect, bij het probleem betrokken is. Over de wereld
stellen per dag 1.000 mensen een einde aan hun leven, terwijl 10.000 daartoe een
poging wagen. De verdienste van de publikatie ligt o.i. hierin dat het vraagstuk vanuit
verschillende aspecten bestudeerd wordt: historisch, juridisch, sociologisch,
fysiologisch en vooral psychologisch. Zo krijgt de lezer een goed overzicht van de
stand van het probleem op dit ogenblik. Tot slot van de studie wijdt S. ruim aandacht
aan de diagnose van zelfmoordneigingen en de hulp bij en preventie van dreigende
zelfmoordpogingen. Allen die door hun studie of door hun taak, zoals geneesheren,
sociale assistenten en zielzorgers, geconfronteerd worden met het vraagstuk, zullen
deze publikatie met interesse lezen. Wij vinden het jammer dat het boek, voor
Nederlandslezenden bestemd (dus ook voor Vlamingen...) zo weinig aandacht besteedt
aan de Belgische situatie, terwijl de interesse meestal gaat naar andere landen. Het
werk is keurig uitgegeven, maar wordt soms ontsierd door storende zetfouten.
L. Braeckmans

D.B. Bromley
De psychologie van het ouder worden
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 415 pp., f 7,50.
Met deze vertaling van Bromley's ‘The Psychology of Human Ageing’ beschikken
we nu in het Nederlands taalgebied over een handboek van de gerontologie, een zich
snel ontwikkelend onderdeel van de psychologie.
Deze uitvoerige studie over het ouder worden beslaat zeer vele aspecten van het
gedrag van de ouder wordende mens. De biologische, de sociale aspecten worden
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uitvoerig behandeld, terwijl ook de persoonlijkheid en de psychopathologie van de
bejaarde niet aan de aandacht van dit uitvoerig werk ontsnappen.
Eveneens de functie-psychologische prestaties worden uitvoerig behandeld. De
angloamerikaanse achtergrond van deze studie bepaalt de kwaliteit én de begrenzing
van dit werk. Deze begrenzing vinden we bv. in het feit dat er wel sterfte-tabellen
worden vermeld in het zakenregister, maar dat de trefwoorden ‘sterven’ of ‘doodgaan’
en ‘dood’ ontbreken. Dit werk echter vormt een goede stimulans om dat wat hier
ontbreekt met verder onderzoek aan te vullen.
G. Wilkens

Dr. J.M.A. Munnichs en drs. J.F.J. Janmaat
Menselijke Verhoudingen, Psychologie van bejaarden in verzorgingstehuizen
Dekker en Van de Vegt, Nijmegen / Van Gorcum, Assen, 1970, 116 pp., f
9,50.
Dit derde deeltje in de serie ‘Gerontologie en Geriatrie’ die de samenstellers, beiden
verbonden aan het Gerontologisch centrum in Nijmegen, de lezer als een
praktijkbijdrage aanbieden, is een zeer heldere en uiterst leesbare psychologie over
de bejaarde die zijn intrek gaat nemen in een verzorgingstehuis om er te blijven tot
aan zijn dood. Voor deelnemers aan een cursus over bejaardenverzorging is een lijst
met vragen toegevoegd om de behandelde stof aan de hand van discussiestof te
verwerken evenals een eenvoudige bibliografie van de basisliteratuur op het gebied
van bejaardenverzorging.
Voor een eerste, meer theoretische kennis-
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name aan mensen die in de praktijk met bejaarden omgaan, van harte aanbevolen.
G. Wilkens

Ada Citroen
Opvoeden met inzicht
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 19693, 183 pp., f 8,50.
Onder bovenstaande titel verschijnt de gewijzigde derde druk van Ada Citroens:
‘Kinderpsyche en opvoeding volgens de psychoanalytische opvattingen’.
De bewerkster van deze studie, Drs. B.M. van der Zijl, kinderpsychologe in
Amsterdam, heeft de oorspronkelijke opzet: de uitkomsten van de psycho-analyse
op een meer bevattelijke en samenvattende wijze aan ouders en opvoeders door te
geven, bewaard. Daarin ligt zeer zeker de verdienste van deze herdruk.
De begrijpende, invoelende toon met de onpersoonlijke psycho-analytische
terminologie vormen hier een aangenaam geheel, waarin naar voren komt dat er ook
goed gesproken kan worden met slechte woorden.
G. Wilkens

R.D. Laing
Het verdeelde Zelf
Boom, Meppel, 1969, 218 pp., f 12,50.
Deze, in goed Nederlands vertaalde, studie van de Engelse psychiater Laing wil in
eenvoudige taal en uit een existentieel oogpunt een relaas geven over waanzin en
waanzinnig worden van schizoïde en schizofrene mensen. Noch constitutionele en
organische aspecten van de ziekte worden hier behandeld noch wordt een uiteenzetting
gegeven over een eigen relatie tot de patiënten en een persoonlijk gehanteerde
therapeutische methode. De verdienste van deze studie bestaat erin dat ze van
binnenuit de patiënt probeert te begrijpen vanuit de door de zieke mens gegeven
zingeving om zich voor de geborgenheid van het bestaan veilig te stellen.
Deze oorspronkelijke studie valt uiteen in drie delen. In een meer theoretisch deel
wordt de existentieel-fenomenologische basis voor een wetenschap over de mens en
het begrijpen van een psychose besproken alsmede een verhandeling over ontologische
ongeborgenheid gegeven. Een tweede deel handelt over schizoïde en een derde deel
over schizofrene, psychotische ontwikkelingen. Steeds worden de vaak verrassende
conclusies getrokken vanuit zorgvuldig geselecteerde en geanalyseerde ziektegevallen.
Uitgaande van het besef van een eigen autonome identiteit die nodig is voor een
mens om in relatie te treden met een ander en uitgaande van het gegeven dat
psychotherapie een activiteit is waarbij juist de verbondenheid van de patiënt met
anderen wordt aangewend tot zijn genezing, slaagt Laing erin de eigen wereld op te
roepen van die menselijke vreemdeling die voor zichzelf het meest vreemd is
geworden en die voor anderen daarom meer patiënt dan medemens is. Laings studie
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leidt ertoe dat men zich de vraag stelt of het verdeelde zelf van de zieke mens een
gespletenheid van de zg. gezonde aan het licht brengt in zijn reactie op een zieke.
G. Wilkens

Prof. Dr. J.H. Van den Berg
De zuilen van het Panthéon
Callenbach, Nijkerk, 1969, 143 pp., f 12,50.
Onder bovenstaande titel zijn een aantal artikelen gebundeld van de hand van de
Leidse hoogleraar in de psychologie en zenuwarts Van den Berg. De inhoud van de
verschillende artikelen loopt volgens de woorden van de auteur nogal uiteen en hij
heeft dan ook geen moeite gedaan er enige ordening in aan te brengen. Kan het
wellicht voor de schrijver zelf een schrijven in meervoud zijn geweest, een eenheid
in de artikelenverzameling ligt toch wel bij dat ondeelbare zelf dat Van den Berg
heet. Immers deze auteur staat garant voor een aantal gedachten die steeds weer
intrigeren, niet alleen doordat deze naar voren worden gebracht in een uiterst leesbare
stijl en in toegespitste formuleringen, maar ook omdat de inhoud haar eenheid en
eenvoud behoudt door het centrale thema van veelvoud in de menselijke relaties.
Hoe betrekkelijk zijn de relaties op verschillende plaatsen en tijden en hoe absoluut
worden de betrekkingen tussen mensen onderling ervaren? Een vriend kan afwezig
zijn, ja zelfs dood, en toch is hij bij anderen aanwezig (p. 17). De samenleving laat
de enkeling los vanaf de achttiende eeuw, zoals Van den Berg aantoont in het opstel
‘Leven in meervoud’, en het gevolg is een verwarrende meervoudigheid, waarbij
ieder van een ander wordt en men niet meer zichzelf is. Tegelijk met een tijd waarin
men zich verlicht weet, kunnen de gevoe-
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lens zich niet meer richten naar een buitenwereld en doven de heldere vuren van de
gevoelens, in het innerlijk opgesloten, langzaam uit. Men zie hiervoor het artikel
over ‘de intentionaliteit van het gevoel’.
Hoe ver geesteszieken in onze samenleving van ons afstaan tonen de opstellen
over het hallucineren en de psychopathologie van een mescalineroes aan. De
opmerking van de schrijver is daarbij karakteristiek: men trachte niet doordringbaar
en invoelbaar te maken wat als oninvoelbaarheid is gegeven en men blijve trouw aan
de aard van dit contact. De schizofrene patiënt blijft voor de zielkundige een raadsel
en is een vreemde in de verwantschap met de gezonde mens; hij is een raadsel ten
aanzien van een ander raadsel, dat ons bestaan als zodanig is (cf. pp. 90, 91).
‘Onzalig de psycholoog’, zegt deze psycholoog, ‘die zegt dat, als hij niets meer
kan meten en peilen bij de handdruk van een geestelijke patiënt op oneindige afstand
van de door ons bewoonde wereld, er dan ook niets meer is’ (cf. p. 80).
Geen wonder dat voor Van den Berg de psychologie een gouden, misschien ook
wel een vergulde toekomst heeft. Ook al kan men erbij huilen, de psychologie is een
wetenschap geworden van menselijke relaties die kwestieus zijn en dat voorlopig
ook in onze tijd zullen blijven, aldus de auteur in het artikel over de toekomst van
de psychologie.
Verwonderlijk is het dan ook niet dat de psycholoog Van den Berg zich een
conflict-psycholoog weet, wanneer hij, sprekend over de bevolkingsgroei in een
consumptieve maatschappij, als geneesmiddel aanraadt, bij de walging, die hij heeft
‘jegens het massakarakter der zo overdadig op zingenot ingestelde, huidige mensheid’
(p. 56), de verseksualisering van de maatschappij te verhevigen door iedere vrouw
die dat wenst te laten steriliseren, teneinde daarna ‘zich weer de goede principes te
herinneren en opnieuw een menswaardig bestaan na te streven’. Abyssus abyssum
invocat!
Wat Van den Berg voor ogen staat is het beeld van de psychisch gezonde, ‘die iets
wegheeft van een asociale, een anti-sociale zelfs. Hij zegt neen, op grond van een
anders geaard, positief ja’ (p. 50). Dit laatste citaat komt uit een bijdrage over
Geestelijke Gezondheid, waarvoor in vroeger tijden, vóór de psychotherapie er was,
de zielzorg of het pastoraat zorg droeg.
In tegenstelling tot de huidige geestelijke gezondheidszorg en, vullen we aan: het
tegenwoordige pastoraat, werd er niet zo naarstig gezocht naar een definitie of
beschrijving van het herder zijn van een kudde of geneesheer van zwakken, aangezien
die gezondheid door een voorbeeld gegeven was en als voorbeeld tot die zorg
uitnodigde. Tenslotte, zo zegt Van den Berg, is geestelijke gezondheid ook en vooral
in menselijke relaties pas te benaderen vanuit een gegeven buiten die zorg, dat is
buiten de samenleving, waarvan zelf geen heil is te verwachten (cf. pp. 49, 50).
De gedachten van Van den Berg nodigen uit tot eenvoudigheid. Zij vormen een
uitdaging om in een tijd waarin gemeenschappelijkheid en onderlinge betrekkingen
heel weinig betrekkelijk zijn geworden, ‘etsi Deus non daretur’, een sociale
psychologie te schrijven vanuit een gemeenzaamheid ‘etsi alius non daretur’.
Zal het probleem dat Van den Berg steeds weer aansnijdt: dat van het Leven in
meervoud, zijn antwoord krijgen vanuit een Sterven uit eenvoud, een gebeuren dat
van oudsher met betrekking tot verbroken en ongezonde relaties is aangeduid als
Verzoening?
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G. Wilkens

Brian M. Foss
Nieuwe perspectieven in de Psychologie
Aula, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 469 pp., f 8,50.
Onder leiding van prof. Brian M. Foss wordt de lezer, die niet per se wetenschappelijk
geschoold behoeft te zijn in de psychologie, gevoerd naar de pas veroverde terreinen
van de psychologie. Het zijn de velden van de waarneming, de oorsprong van het
gedrag, de samenhang tussen fysiologie en psychologisch gedrag, het leren en een
wat disparaat veld van persoonlijkheid en sociale psychologie. De vele bijdragen
van de verschillende specialisten zijn van hoog gehalte en daarbij leesbaar ook voor
de niet-ingewijde. Dat ondanks het vele dat deze bundel te bieden heeft toch niet
uitputtend alle nieuwe perspectieven van de psychologie naar voren komen, is niet
alleen toe te schrijven aan het kieskeurig natuurwetenschappelijk karakter van Foss'
samenstellen, maar ligt in laatste instantie bij de psychologie zelf - het vak zonder
geschiedenis, maar met een verleden - voorzover dat zich richt op de mens die steeds
weer verrast.
G. Wilkens
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Sociologie
Branigan, J.J. and H.R. Jarrett - The Mediterranean Lands. - Macdonald and
Evans, London, 1969, 609 pp., 38/-.
Four Faces of Poverty. - Pax Romana / ICMICA, Fribourg, 1969, 170 pp., SF.
10,-.
Guérin, Daniel - Die amerikanische Arbeiterbewegung 1867-1967. - Suhrkamp
Verlag, Frankfurt/M., 1970, 170 pp., DM. 4,-.
Hupperschwiller, Dr. Lutz von - Familie und Jugendkriminalität, II. - Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1970, 130 pp., DM. 25,-.
Jong-Gierveld, Dr. J. de - De ongehuwden. - Samson, Alphen a/d Rijn, 1969,
301 pp., f 24,50.
Landes, David S. - The Unbound Prometheus. - Cambridge Univ. Press, London,
1969, 566 pp., 25/-, cloth 70/-.
Minkowski, Dr. H.Ph. - Lof der onaangepastheid. - Boom, Meppel, 1969, 264
pp., f 15,25.
Turksma, Dr. L. - Socioloog en geschiedenis. - Boom, Meppel, 1969, 287 pp.,
f 18,50.
Urban Core and Inner City. - Brill, Leiden, 1970, 577 pp., f 112,-.
Vardy, Ir.P. - Universitaire hervormingsbeweging in Nederland in 1969. Katernen 2000 / Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970/1, 22 pp..
Waterburg, John - The Commander of the Faithful. - Weidenfeld and Nicolson,
London, 1970, 368 pp., 65/-.
Winch, Peter - The Idea of a Social Science. - Routledge and Kegan Paul,
London, 1970, 143 pp., 10/-.

Prof. Dr. G.A. Kooy
Het huwelijk in Nederland
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 192 pp., f 7,50.
In deze studie vindt men de wetenschappelijke uitwerking van een sociologische
enquête, waarvan de resultaten reeds eerder, zij het op aangepaste wijze, in het
damesblad ‘Libelle’ waren verschenen, onder de titel: Balans van het huwelijk.
Het wetenschappelijke verslag van de hand van prof. Kooy, de Wageningse
gezinssocioloog, van het onderzoek dat door een team van onderzoekers opgezet,
uitgevoerd en geanalyseerd is, is vakkundig, overzichtelijk en vindt haar kwaliteit
in het niet meer concluderen dan de resultaten opleveren. Ook overeenkomsten en
verschillen m.b.t. de bestaande gegevens uit de vakliteratuur en met de tot nu toe
gebruikte hypothesen worden vermeld. Het enige wat dit verslag zou kunnen leren
van de redacties van diverse zg. damesbladen die de opdracht gaven tot het uitvoeren
van dit onderzoek ‘teneinde de traditionele toon en inhoud van deze bladen te
wijzigen’, is de heldere en eenvoudige schrijfstijl. Voor de rest ligt het voordeel van
het leren geheel bij deze redacties.
G. Wilkens
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Albert K. Cohen
Sociologie van het afwijkend gedrag
Prisma-compendia, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 224 pp..
Deze studie over sociale controle en afwijkend gedrag past precies in de opzet van
de Compendium-serie van de Prisma-boeken. Uitgaande van de vele deeltheorieën
in de psychologie en sociologie probeert Cohen een algemene theorie op te stellen
die niet alleen moet verklaren waarom zich afwijkend gedrag voordoet, maar ook
waarom het zich in een bepaalde vorm voordoet.
Uiterst deskundig worden de vele bestaande theorieën getoetst en tracht de auteur
op het einde van deze studie de convergerende trend van al deze studies te bundelen.
De auteur is er zich van bewust dat de tijd ons zal leren na intensieve studie of een
algemene theorie tot de mogelijkheden behoort. Met deze laatste opmerking wijkt
deze studie over het afwijkend gedrag geheel niet af van de integriteit van echt
wetenschappelijk gedrag, hetgeen de aantrekkelijkheid vormt van deze goed vertaalde
Amerikaanse studie.
G. Wilkens

K.L. Roskam, W. de Berg en J. van der Meulen
Spanningsveld Afrika, trefpunt Biafra
Eurosboekje 1969/4, Uitgave van de Werkgroep 2000 / Paul Brand,
Hilversum, 83 pp..
Op 15 januari 1970 is een einde gekomen aan de oorlog tussen Nigeria en Biafra en
als zodanig is een deel van de inhoud van

Streven. Jaargang 23

757
dit boekje achterhaald, hetgeen overigens niet zeggen wil dat het daarom waardeloos
is geworden. De inhoud is alleen al interessant als momentopname en synthese van
gedachten en meningen in en buiten Afrika over dit bloedige conflict. De uitvoerige
bronvermelding draagt daar toe zeker bij. Het essay van K.L. Roskam (Biafra:
oorzaken en gevolgen) geeft een bondig overzicht van de ontwikkelingen in Nigeria
sedert 1960, terwijl J. van der Meulen in het derde essay (De Biafraanse natie en de
Afrikaanse Eenheid) de kwestie plaatst in het licht van de naar eenheid zoekende
Afrikaanse landen. Het karakter van deze twee essays maakt dat ze het minst door
de actualiteit zijn achterhaald. Dat kan niet gezegd worden van de bijdrage van W.
de Berg (Biafra zou niet nodig moeten zijn) waarin een aantal alternatieve
mogelijkheden voor een oplossing van het conflict geanalyseerd worden. De huidige
ontwikkeling lijkt de auteur in het ongelijk te stellen, maar wie kan hem dat kwalijk
nemen? Als standpunt is het nog steeds waard gelezen te worden. Voor wie, nu de
aandacht van de wereld gericht is op een ander spanningsveld, nog eens lezen wil
over de tragedie van een natie en van een volk een aanbevolen boekje.
A.G.J. Dietvorst

S.H. Franklin
The European peasantry
The final phase
Methuen, London, 1969, 234 pp. tabn. fig. foto's 256 pp., 50/-.
Dit boek geeft een beschrijving en een analyse van de ontwikkeling van de Europese
boerenstand vanaf de Tweede Wereldoorlog. Het is een boeiend werk geworden,
vlijmscherp in de analyses. Gelardeerd met talloze saillante uitspraken en
onomstotelijk qua conclusies. Bijzonder treffend is het vermogen van de auteur om
in kort bestek een bepaalde ontwikkeling of een bepaalde situatie te typeren.
Franklin begint met een overzicht van de sociale en economische problemen rond
het vraagstuk van de definiëring van het begrip boer, waarin hij waarschuwt tegen
de nog steeds gangbare stereotype ideeën rondom dit begrip. De boer die in deze
studie centraal staat, is wat Franklin noemt de ‘chef d'enterprise’, waarmee hij wil
aangeven dat vooral het zg. gezinsbedrijf, met een veelheid van vormen overigens,
zijn aandacht heeft.
De op deze inleiding volgende hoofdstukken zijn gewijd aan de sociale en
economische ontwikkeling van de boerenbevolking in een aantal Europese regio's.
Zo krijgt in het gedeelte over de boeren in de Duitse Bondsrepubliek het vraagstuk
van de inkomenspariteit tussen de agrarische en nietagrarische bevolking de aandacht.
Dit vraagstuk speelt in de context van een samenleving die de boer reduceert ‘to the
level of a dependent agent of a state subsidized sector’. Centraal in het hoofdstuk
‘Paysans’ staat de structurele politiek van de Franse regering. Bovendien rekent de
auteur hier af met wat hij noemt de ‘myth of the peasantry’, waarin de boeren gezien
werden als de hoofdpersonen van een soort 20e-eeuws herdersspel. Het thema in het
hoofdstuk over de Italiaanse Mezzogiorno, het Zuiden van dit land, wordt gevormd
door de landhervormingen van 1950 en de investeringsprogramma's van de Cassa
per il Mezzogiorno.
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Jammer dat veel van het gebruikte cijfermateriaal ontleend wordt aan de Census
van 1961. Dit neemt niet weg dat duidelijk aan het licht komt waar de defecten in
de Italiaanse landbouwpolitiek gelegen zijn, nl. in de omstandigheid dat de agrarische
investeringen gericht worden op een aanwezige agrarische structuur zonder dat
rekening gehouden wordt met de ontwikkelingen daarin (‘agrarian programmes in
the dynamic context of the modern world appear destined to finish serving ends for
which they were never designed’).
Als afsluiting van het regionale gedeelte van het boek dient een hoofdstuk over
de boerenbevolking in Joegoslavië en Polen, waarin met name de relatie
boer-socialistische agrarische sector aan een nadere beschouwing wordt onderworpen.
De conclusie van de auteur is weergegeven in de ondertitel van zijn werk: The
final phase. Het gezinsbedrijf is gedoemd te verdwijnen, alleen is het niet zeker op
welke wijze en hoe lang dit zal duren. De verklaring daarvoor ligt in de opkomst van
een totaal anders gestructureerde samenleving, waarin niet langer het werken centraal
zal staan maar de vrije tijd. ‘If this sort of society becomes a reality then the need to
confuse the provision of food with the need to create work will no longer exist, and
the peasant enterprise and economy will have reached a point where their historical
and social purpose will have quite disappeared’.
A.G.J. Dietvorst
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Politiek
Barraclough, Geoffrey - Die Einheit Europas als Gedanke und Tat. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1964, 57 pp., DM. 2,80.
Bloch, Jochanan - Judentum in der Krise. - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1966, 211 pp., DM. 7,80.
Erik Boettcher, Hrsgb. - Wirtschaftsplanung im Ostblock. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1966, 142 pp., DM. 9,80.
Chabod, Federico - Der Europa Gedanke. - Kohlhammer, Stuttgart, 1963, 155
pp..
Ernst, Fitz - Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte. - Kohlhammer,
Stuttgart, 1966, 162 pp..
Fischer, Alexander - Teheran, Jalta, Potsdam. Die sowjetischen Protokolle. Wissenschaft und Politik, Köln, 1968, 414 pp., DM. 38,-.
Gnifjke, Erich W. - Jahre mit Ulbricht. - Wissenschaft und Politik, Köln, 1966,
376 pp., DM. 24,-.
Hoensch, Jörg K. - Geschichte der Tchechoslowakischen Republik 1918-1965.
- Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 180 pp..
Richard Löwenthal, Hrsgb. - 1st der Osten noch ein Block? - Kohlhammer,
Stuttgart, 1967, 216 pp., DM. 14,80.
Meissner, Boris - Die ‘Breshnew-Doktrin’. - Wissenschaft und Politik, Köln,
1969, 190 pp., DM. 18,-.
Selucky, Radoslav - Reformmodell CSSR. Entwurf einer sozialistischen
Marktwirtschaft oder Gefahr für die Volksdemokratien? - (Rororo 1207),
Rowohlt, Reinbek, 1969, 120 pp., DM. 2,80.

Elena Hochman und Heinz Rudolf Sonntag
Christentum und politische Praxis: Camilo Torres
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1969, 137 pp..
Kort en duidelijk wordt in dit kleine maar ambitieuze werkje eerst de
sociaal-economische structuur van het ‘onderontwikkeld’ - lees uitgebuit Columbiaanse volk geanalyseerd. Tegen die achtergrond wordt vervolgens de evolutie
geschetst die de priester Camilo Torres heeft doorgemaakt van in de tijd toen hij te
Leuven sociologie studeerde (1956) tot op het ogenblik dat hij, slechts enkele maanden
na zijn aansluiting bij de guerilla (18 okt. 1965), op 15 febr. 1966 door
regeringstroepen werd neergeschoten.
In het denken van Camilo Torres voltrok zich, onder invloed van de feitelijke
situatie in zijn land en in zijn kerk, een geleidelijke overgang van de ‘kerkelijke
sociale leer’, via de meer autonome, zij het nog erg functioneel opgevatte,
wetenschappelijke ‘sociologie’ naar een, hoewel nooit helemaal consequent
uitgewerkt, revolutionair ‘socialisme’. In de praktijk probeerde hij als priester de
sociale wantoestanden in zijn land aanvankelijk haast uitsluitend pastoraal, vervolgens
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reformistisch politiek op te lossen, om tenslotte in de laatste maanden van zijn leven
tot de radicaal revolutionaire strijd over te gaan.
Aan helderheid en bondigheid laat deze evolutie-schets niets te wensen over, maar
misschien is zij wel iets te helder en te bondig. Ze wordt wat al te vlot ingepast in
een vooropgezet schema, waarvan de schrijvers overigens geen geheim maken. Het
is dan ook niet helemaal waar, wat zij in hun voorwoord zeggen, dat ze n.l. Camilo
Torres hoofdzakelijk zelf aan het woord laten komen en hun eigen commentaar tot
een minimum beperken. Veeleer dienen het optreden en de uitspraken van Camilo
Torres als commentaar en bewijsstuk bij de theorie welke de schrijvers - overigens
misschien terecht - huldigen over het fenomeen van de zgn. onderontwikkeling en
over de structurele revolutie als enig mogelijke oplossing voor dit fenomeen. Over
‘Christentum und politische Praxis’ (titel van het boekje) verneemt men niet heel
veel. Ook worden, niet alleen de persoonlijke, dramatische ontwikkeling van Camilo
Torres, maar eveneens zijn diepere inspiratie, zijn strijd en zijn invloed tenslotte
weggedoctrineerd.
Leest men dit boekje echter niet zozeer om dieper door te dringen in de
revolutionaire priester die Camilo Torres was, of in het probleem van christendom
en revolutie, maar om kennis te maken met een schoolvoorbeeld van een consequent
historisch-materialistische, i.c. kapitalistische en imperialistische causaal-verklaring
van de ‘onderontwikkeling’ en de oplossing daarvan, tegen de inderdaad nogal
gemakkelijke en misschien zelfs kapitalistische interpretatie à la Rostov, volgens
welke het in de ‘ontwikkelingslanden’ alleen maar gaan zou om een haast
onvermijdelijke doorgangsfase in een universeel, lineair op te vatten
ontwikkelingsproces, - in dat geval kunnen we dit boeiend ambitieuze werkje ten
zeerste aanbevelen.
L. Van Bladel
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Cultuuranalyse
Jos de Man
Het gevecht met de mammon
Interviews met kontesterende studentenleiders in west-europa
Manteau, Brussel, 1969, 112 pp., BF. 125.
Veel orakels, blijkbaar niet veel wetenschappelijk gefundeerde argumenten over: de
organisatie, de actiecomité's, het geweld, het klassebewustzijn, de aansluiting met
de arbeiders, het academisch autoritarisme, het medebeheer, de kritische universiteit,
de vrijheid, in een hyperprogressieve spelling bijeengebracht. Het relatief dure boekje
heeft wel documentaire waarde voor wie weten wil welke ideeën in de betrokken
kringen opgeld doen.
E. De Graeve

Alexander Mitscherlich e.a.
Das beschädigte Leben
Piper Verlag, München, 1969, 178 pp., DM. 9,80.
Tezamen met de zeven inleidingen worden in dit boek ook de protocollen van de
discussies gepubliceerd op het symposion dat onder de titel ‘Das beschädigte Leben’,
(ontleend aan Th. W. Adorno), een diagnose en een therapie wou opstellen van een
wereld vol onafzienbare veranderingen. En terecht. Want niet zozeer de referaten
als de verwarde discussies die er op volgden zijn symptomatisch. In de referaten gaat
het over de biologische (A. Portmann) en psychosomatische (A. Mitscherlich)
aanpassingsmoeilijkheden, het leven in een conflictsituatie (R. Heiss), de gemeenschap
zonder gezag (T. Eschenburg), de plaats van het instituut in de actuele
maatschappijkritiek (J. Taubes), de organisatie van het onderwijs (F. Edding), en
tenslotte de stedebouw (U. Conrads). In al deze referaten worden behartigenswaardige
inzichten naar voren gebracht, maar uit de discussie blijkt eens te meer dat niet die
inzichten op zichzelf worden genomen, maar veeleer de hoek van waaruit ze
verondersteld worden te komen. Men gaat op het referaat niet in, maar stelt er het
eigen standpunt tegenover. Van een gesprek kan er dan ook geen sprake zijn. Met
Conrads zou men hier kunnen spreken van een ‘Bewusstseinsverweigerung’. Niet
verwonderlijk dat de leider van het gesprek, A. Mitscherlich, niets anders als conclusie
kon formuleren dan hetgeen hij bij het begin van het symposion had gezegd: we
moeten dringend proberen nieuwe interpretatiesystemen te vinden om de actuele
ontwikkeling te kunnen begrijpen en in de hand te nemen.
G. Bekaert

Wetenschap
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Buytendijk, Prof. Dr. F. - Taal en gezondheid. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 47 pp.
Heisenberg, Werner - Der Teil und das Ganze. - Piper & Co., München, 1969,
333 pp., DM. 24,-.
Overhage, Paul - Menschenformen im Eiszeitalter. - Knecht, Frankfurt/M.,
1969, 456 pp., geïll., DM. 36,-.

Wolfgang Finkelnburg
Einführung in die Atomphysik
Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg / New York, 1967, 11de en 12de
druk, 525 pp., DM. 48,- / $ 12,-.
Al 20 jaar vormt dit Duitse boek - samen met de Engelse editie die getiteld is
‘Structure of Matter’ - het standaardwerk over atoomfysica voor doctoraalstudie. Als
het al kinderziekten gehad heeft, na twaalf drukken valt er van dit werk geen kwaad
meer te zeggen. Naast de atoomspectroscopie, de atoombouw, de
quantum-mechanische behandeling daarvan en de toepassing in de vaste-stoffysica,
bevat het boek ook een lang hoofdstuk over de kernfysica en een hoofdstuk over de
molecuul-fysica. Deze nieuwe druk werd bijgewerkt wat betreft nieuwe onderwerpen
(edelgas-verbindingen, universele zwakke wisselwerking, systematiek van de
elementaire deeltjes, plasma) of nieuwe aanpak van oudere onderwerpen (laser-straal,
Mössbauer-effect, super-geleiding). Er staan vele en moderne afbeeldingen in het
werk. Het meest frapperende is echter de luciede, compacte en buitengewoon
uitgewogen zeggingskracht van de auteur, waardoor de bestudering van de stof tot
een vreugde wordt. Ook de meer diepgaande kwesties van wetenschapsfilosofie
worden niet uit de weg gegaan; wederom treft hier de kernachtige en uitge-
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balanceerde aanpak. Tenslotte: het is een magnifieke Springer-uitgave!
P.G. van Breemen

Hermann Heinz Wille
Der Januskopf
Leben und Wirken des
Physicochemikers und Nobelpreisträgers Fritz Haber
Verlag Neues Leben, Berlin, 1969, 423 pp., M. 7,80.
Fritz Haber (1868 - 1934) komt in ieder scheikunde-leerboek van de middelbare
school voor als de ontdekker van de ammoniak-synthese, waarmee hij de grondslag
legde voor de kunstmest-industrie en voor de produktie van explosieven. Hij was
een veelzijdig en vruchtbaar chemicus, die zeker tot de grootsten van zijn tijd gerekend
moeten worden. In 1919 ontving hij de Nobelprijs voor chemie van 1918. Tijdens
de eerste wereldoorlog stond hij aan het hoofd van de Duitse chemische oorlogvoering
en de eerste gas-aanval op Ieperen in 1915 stond onder zijn leiding. Na deze oorlog
heeft hij - juist omdat hij het gevaar van de chemische strijdmiddelen zo goed kende
- geijverd voor internationale verstandhouding en samenwerking tussen
wetenschapsmensen. Vanwege zijn Joodse voorouders moest hij in 1933 zijn
vaderland verlaten. Hij stierf op doorreis in Bazel, 29 januari 1934.
Der Januskopf wil een roman zijn over het leven van Haber. Door de romanvorm
is het moeilijk een greep te krijgen op wat als feitelijk gebeurd wordt beschouwd en
wat als aan- en inkleding moet dienen; te meer, daar het verhaal zeer uitvoerig wordt
verteld (ruim 400 dichtbedrukte bladzijden). Bij de beoordeling zal men zich dus
meer op de sfeer en de tendens van het boek moeten richten. En dan is het oordeel
beslist negatief. De opzet is zo doorzichtig en smakeloos tendentieus, dat men zich
met verbazing afvraagt op wat voor een bekrompen en fanatiek publiek de schr. zich
richt, dat hij blijkbaar niet bevreesd is over zijn doel heen te schieten en juist het
tegenovergestelde effect te bereiken van wat hij beoogt. De titel is al veelzeggend.
De stijl is menigmaal goedkoop en hinderlijk door allerlei invectieven op bourgeoisie,
kapitalisme, e.d., en bovendien nogal langdradig. Als er dan toch gescholden moet
worden, prefereer ik het Engelse understatement. Eigenlijk gaat het boek niet over
Haber; maar over zijn hoofd heen wordt een tijdperk uit de Duitse geschiedenis
aangevallen; en ook achter die aanval zit kennelijk nóg een andere bedoeling. Een
als biografie vermomd strijdschrift, met een slechte vermomming.
P.G. van Breemen

Werner Heisenberg
Der Teil und das Ganze
Gespräche im Umkreis der Atomphysik
Piper Verlag, München, 1969, 334 pp., DM. 24,-.
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Een boek van een heel eigen genre. Het beste kan men het karakteriseren als een
vrije weergave van gesprekken van de auteur met allerlei - meestal zeer beroemde atoomfysici, ingelijst door korte autobiografische aantekeningen. Op deze wijze lukt
het de schrijver enkele malen om wonderlijk goed de sfeer op te roepen waarin bv.
de kopstukken van de atoomfysica in de gouden jaren na de grondlegging der
quantummechanica (1925-'32) een heel nieuw terrein van wetenschap binnenrukten;
of de diep-menselijke wijze waarop de ontdekker van de uraan-splijting, Otto Hahn,
geïnterneerd in een luxe-gevangenis bij Cambridge, reageerde op het radionieuws
over de atoombom op Hiroshima (de uraan-splijting had de atoombom mogelijk
gemaakt). Andere keren daarentegen wordt de weergave der discussies wat langdradig
en komen ze eigenlijk niet opnieuw tot leven. Allerlei onderwerpen komen ter sprake:
veel natuurwetenschap en natuurfilosofie, maar ook: politiek, muziek, religie,
nationalisme, traditie en vernieuwing, geschiedenis.... Onder de gesprekspartners
nemen de voornaamste plaatsen in: Niels Bohr, Carl Friedrich von Weizsäcker,
Wolfgang Pauli, Albert Einstein. Heel duidelijk wordt, hoe Heisenberg met hoofd
en hart thuis hoort in de Kopenhaagse School, en hoe een man als bv. Erwin
Schrödinger, die men in zekere zin zijn evenknie kan noemen, (daardoor) in zijn
leven nauwelijks een rol speelt. De vriendschapsband in de kring rond Niels Bohr
was hecht en sterk. De houding van de auteur onder de oorlog wordt ook verantwoord.
Het past mij niet, over die houding een oordeel te vellen, en zeker geen negatief
oordeel; maar wel meen ik te mogen zeggen, dat de verantwoording van die houding
toch wat tendentieus aandoet, terwijl dit wellicht helemaal niet nodig zou zijn.
P.G. van Breemen
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Dr. M.C.A. van der Heijden
Spectrum van de Nederlandse Letterkunde
Prisma, Utrecht/Antwerpen, 1969, per deeltje f 4,50.
Vier nieuwe deeltjes van de voortreffelijke letterkunde-serie, die nu bijna in haar
geheel verschenen is:
Toneeldicht jokt somtijds (blijspelen na 1700). Dit boekje behelst Het Wederzijds
Huwelijksbedrog van Pieter Langendijk, blijspelfragmenten van De Schoolmeester,
Het Poortje van Frederik van Eeden, alsmede een beknopte bibliografie.
Mij dunkt, ik zie het nog (ernstig toneel na 1700) met werk van Johannes Kinker,
Multatuli's Vorstenschool en Van Eeden's Heks van Haarlem. Het is merkwaardig,
dat blijspelen uit die tijd zich zoveel beter laten lezen dan deze serieuze toneelwerken,
waarvan op de moderne mens een hoogst irritante werking uitgaat.
Gevoelige Harten (in de ban der romantiek) bevat met zorg uitgekozen proza van
Rhijnvis Feith, Jacobus Bellamy, Aarnout Drost. Potgieter, Hildebrand, Kneppelhout,
Multatuli ('n Avendje) en Anton Bergmann - een bijzonder goede collectie.
Alle vier boekjes zien er met bijpassende omslagafbeeldingen bijzonder goed uit.
H. Besselaar
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John Anthony West
Osborne's rebellen (Literair Paspoort), Meulenhoff-De Bezige Bij,
Amsterdam, 1969, 315 pp., f 16,50.
Een gesjeesde diplomaat - die niets te maken heeft met de gelijknamige Engelse
angry young man - hoort van het bestaan van een paradijselijk eiland in de Caraïbische
zee, Escondite, dat door de atlasmakers domweg vergeten is. In een snelle wisseling
van episoden ziet men vervolgens met hem vele anderen uit de hele wereld, mislukte
artiesten en geschifte intellectuelen, hippies en - natuurlijk - toeristen, naar het eiland
verhuizen dat al gauw weer helemaal westers is, zeker nadat een reisbureau het eiland
ontdekt heeft. Een kaleidoskoop van fragmenten toont ons de voorgeschiedenis van
de voornaamste ‘vluchtelingen’, hun vestiging op het eiland, het plan van de weinigen
van het eerste uur die overblijven, tot een coup die plaatsvindt met het bekende
gevolg: de rebellen worden verslagen. Het boek eindigt met de krantekop die de
nederlaag van de rebelse warhoofdige intellectueel Osborne meldt. Toch is dit niet
het boek van een wat getikte kunstenaarskolonie, het is veel meer het verslag van
een westers materialisme dat allang bankroet hoorde te zijn. Dat blijkt wel uit het
feit dat de ‘namaakhistorie’ die Osborne van het eiland schrijft, niets nalaat om de
vieze rol van Spanjaarden, Fransen, Engelsen en Hollanders in de geschiedenis van
het kolonialisme te hekelen en wel vernietigend. Eén zin om te onthouden: ‘Een
indiaan in olie drenken, hem aansteken en dan brandend van de steile rots bij het fort
afgooien was een ander volks vermaak’ (omstreeks 1500).
Nadeel van het boek is niet zozeer, dat je de vele hoofdpersonen door de
episodische verteltrant niet kunt volgen (wat zelfs op de flaptekst wordt toegegeven),
maar eerder, dat slechts zeer weinigen van die hoofdpersonen werkelijk uit de verf
komen
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en dus in het geheel van het boek duidelijk functioneren. Dat zijn eigenlijk alleen
maar de knotse zeeman-schrijver Pierce, de gekwelde schilder Marsh en de
romantische zakenman Klein. Osborne zelf komt er niet eens zo best uit.
Overigens doet dat er niet zo gek veel toe, het boek is met zoveel satire en
understatement geschreven en ondanks de formidabele omvang zo leesbaar gebleven,
dat het echt geen penitentie is er wat tijd aan te besteden. De vertaling van Jan G.
Toonder is uitstekend.
Tenslotte dit: John Anthony West is een in 1932 geboren in Engeland wonende
Amerikaan. Het boek Osborne's Army verscheen in 1966.
Kees Simhoffer

Edward Dahlberg
Slechts vlees
(Literair Paspoort), Meulenhoff-De Bezige Bij, Amsterdam, 1969, 237
pp., f 12,50.
‘Ik ga niet naar haar graf, omdat het haar geen goed zou doen. Hoewel alles in de
aarde gevoel heeft (..) zou het ijdel zijn te zeggen, dat Lizzie Dahlberg wier gebeente
nog gevoel heeft, is wat zij was. Zij is en zij is niet, en dat is het verschil tussen de
trance die wij bestaan noemen, en die andere onmetelijke ervaring die wij dood
noemen’.
Zo vat Edward Dahlberg op de laatste blz. van zijn boek ‘Because I was flesh’
samen wat hem bezielde toen hij de levensgeschiedenis beschreef van zijn moeder,
kapster in Kansas City. Maar het boek is tevens de geschiedenis van hemzelf, de
basterdjongen die telkens terug moet kruipen in de schaduw, als zijn moeder weer
een kortstondige relatie heeft met een of andere man.
‘Mijn moeder kende in haar leven twee kwellingen die zij geen van beide ooit kon
overwinnen: haar vlees dat het mijne is, en de wereld van ons beiden vervloekte’.
Een tot bijbelse hoogte getilde moederbinding, dat is de kracht van dit boek. Het
heeft weinig zin in deze bespreking het verhaal op de voet te volgen. Het is zoals
zoveel Amerikaanse bestsellers rechtoe rechtaan geschreven, in de verleden tijd,
enkel onderbroken voor filosofieën hoe het zo heeft kunnen gebeuren. Misschien
hebben enkel joodse auteurs zoveel familiebinding dat ze het ‘kleine’ familieleven
kunnen verheffen tot een epos. Niet voor niets begint het boek met het bekende
bijbelcitaat over Hagar uit het boek Genesis, en met een vergelijking tussen Kansas
City en de door Homeros beschreven klassieke steden. Het leven van een anti-heldin
kan immers ook een epos zijn. Een vrouw die altijd streeft naar wat zij denkt dat het
hogere is, en niet verder komt dan steeds andere surrogaten van wat met een groot
nietszeggend woord: geluk heet.
De vertaling is niet helemaal vlekkeloos, maar het moet ook wel een karwei geweest
zijn, het vertalen van dit erudiete boek. Het zit overvol met citaten uit de bijbelse,
klassieke en wereldliteratuur. Deze citaten hebben de bedoeling en het voordeel dat
ze het boek uit de sfeer tillen vanwaaruit het geschreven is, maar ze hebben het nadeel
dat ze de minder belezen lezer frustreren en ik was zo'n lezer. Ik weet dat dit geen
erg snedig bezwaar is, het boek is gewoon een meesterwerk door de geweldig
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indringende manier waarop het leven van een vrouw als duizenden beschreven wordt
als dat van een vrouw uit duizenden, want het was nu eenmaal de schrijver zijn
moeder. ‘Dit boek is als een lied over mij zelf, want ik ben geboren uit een gebrek
aan zelfbeheersing. Alles is voortgekomen uit zinnelijke lust’.
Kortom: slechts vlees.
Kees Simhoffer

Ernst Bloch
Die Kunst Schiller zu Sprechen
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1969, 162 pp., DM. 6,80.
Zeventien letterkundige beschouwingen over de meest verschillende werken. Vooral
voor wie bekend is met het werk van de andere Marxistische kenner van de
wijsbegeerte van de letterkundige Georg Lukács, is dit een verrassend boekje. Terwijl
de Hongaarse denker voortdurend bezig is met de betekenis van het werk, die achter
de bedoeling ligt, houdt deze, nu in de BRD levende schrijver zich vooral bezig met
de vraag, wat doet delezer of toneelspeler van nu met de werken van toen. Kunnen
wij bijvoorbeeld nu nog een stuk van Schiller uitvoeren zoals hij dat bedoelde en
zou het enige zin hebben dat te doen. Lijnrecht tegen de titel van één van zijn
hoofdwerken schijnt de schrijver te willen zeggen ‘niet meer’. We kunnen het niet
meer doen en het heeft geen reden het te proberen. Als men alleen naar de bedoeling
van het geschrift kijkt en misschien ook nog naar andere lagen zoals de vorm, de
stof, de inhoud, maar niet naar de betekenis, dan is een dergelijke pessimistische, en
derhalve niet zuiver marxistische houding te begrijpen.
C. J. Boschheurne
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Ulrich Schelling
Identität und Wirklichkeit bei Robert Musil Atlantis, Zürich, 1968, 93 pp.,
SF. 12,-.
In de moeilijke pogingen om de constructiemechanismen van R. Musils monumentale
roman Der Mann ohne Eigenschaften op het spoor te komen, pakt S. twee
sleutelbegrippen stevig aan, die hij op gelukkige wijze reeds in Törless gepreformeerd
vindt. ‘Identität’ staat voor de potentiële totaliteit van het ik; ‘Wirklichkeit’ is het
complex van determinerende, vertragende, verhinderende factoren die de realisering
van de ‘Identität’ voortdurend beïnvloeden. De twee probleemkringen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden, bepalen het bestaan van het ik en vormen de
antropologische entiteit van de persoon. S. beperkt zich niet enkel tot het signaleren
van deze basisfenomenen, maar zoekt na te gaan in welke zin ze de literaire stijl
conditioneren en de interpretatie determineren. Zonder de volledige problematiek te
hebben opgelost, is S.'s bijdrage een vruchtdragende schakel in de Musil-exegese.
C. Tindemans

Jost Hermand
Von Mainz nach Weimar. 1793-1919. Studien zur deutschen Literatur
1969, 400 pp., DM. 32,-.
Renale von Heydebrand und Klaus Günther Just, Hrsg.
Wissenschaft als Dialog.
Studien zur Literatur und Kunst seit der Jahrhundertwende
1969, 562 pp., DM. 39,-. Metzier, Stuttgart.
Prof. Hermand, bekend om zijn indringende periodesyntheses, verzamelt hier
uiteenlopende opstellen die zijn speciale literairhistorisch perspectief demonstreren:
de wisselwerking tussen auteur(s) en tijd. Van Spätaufklärung tot expressionisme
onderscheidt hij collectieve tendensen die beantwoorden aan maatschappelijke
impulsen, zowel daarmee gelijklopend als ertegen opponerend. Naast politieke
grondslagen zijn dat evenzeer religieuze en filosofische, modieuze en exotische als
esthetische en dit zowel bij de topauteurs als bij de vele epigonen, die niet in prestatie
maar in accenten wellicht nog duidelijker de tijdsschema's weten aan te geven. Een
enkele keer dreigt S. in het encyclopedische kreupelhout te verstrikken, maar
doorgaans is hij zich van hoofdlijn en de vele kruispunten terdege bewust. Het
resultaat is uitermate boeiend; de literatuurgeschiedenis wordt automatisch compacte
cultuurevolutie.
Hetzelfde streven, thans verstrooid over vele individuele figuren, beheerst het
verzamelboek aangeboden aan Prof. W. Rasch (Münster) en waaraan zijn
oudstudenten (uiteraard vele jonge doctores) meewerken. Dergelijk jubileumalbum
is altijd heterogeen, maar door zich te fixeren op een periode zijn de samenstellers
erin geslaagd uit de diverse belichtingen een representatief geheel op te bouwen. De
aandacht reikt van Th. Storm en Th. Fontane over G. Hauptmann, H. Mann, H. von
Hofmannsthal, C. Sternheim, G. Kaiser tot F. Kafka, B. Brecht en J. Bobrowski en
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loopt in één adem over Villa Stuck, Jugendstil, Egon Schiele en concrete kunst. Door
thematische concentratie, keurige vakkundigheid en aangeboden inzichten een
belangrijk verzamelschrift.
C. Tindemans

Wilhelm Johannes Schwarz
Der Erzähler Günter Grass
Francke, Bern, 1969, 149 pp., SF., 8,80.
Volgens dezelfde formule van zijn voorgaande Böll-boek heeft S. thans G. Grass in
de greep gekregen: (saai) vertellen van de intrige van elk werk, een poging tot schetsen
van de figuren, een iets degelijker ontleding van de vorm (echter alleen bij de lyriek
en de romans, de dramatiek komt er bekaaid af) en de taal (toch onvoldoende gevat
in de satirisch-parodistische momenten) en vlug even stoeien met de berg Grasscritici.
Het zal wel zo zijn dat S. niet de bedoeling heeft een voorlopig-definitief portret af
te leveren; toch kan het m.i. zelfs op dit niveau niet zonder ernstige blamage. Wellicht
redt de uitvoerige bibliografie nog wat krediet, al is het ook daar meer om volledigheid
dan om waarde te doen. C. Tindemans
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Toneel
Abutille, Mario Carlo - Angst und Zynismus bei Georg Büchner. - (Basler
Studien), Francke, Bern, 1969, 143 pp., SF. 20,-.
Chelius-Göbbels, Annemarie - Formen mittelbarer Darstellung im dramatischen
Werk Hugo von Hoffmannsthah. - Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1967, VI,
104 pp., DM. 14,50.
Hegele, Wolfgang - Grabbes Dramenform. - Wilhelm Fink, München, 1970,
270 pp., DM. 38,-.
Herrmann, Michael - Das Gesellschaftstheater des Louis Carrogis de
Carmontelle. - Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1968, XII, 176 pp., DM.
26,70.
Lingenberg, Jörg - Das Femsehspiel in der DDR. - Dokumentation, München,
1968, 340 pp., DM. 18,-.
Mok, Maurits - Job, een tragedie. - Van Gennep, Amsterdam, 1969, 100 pp., f
7,50. Pandolfi, Vito - Histoire du théâtre. 5: Symbolisme, avantgarde, théâtre
et histoire. - (Marabout université), Gérard, Verviers, 1969, 413 pp., geïll..
Poirot-Delpech, Bertrand - Au soir le soir. - Mercure de France, 1969, 292 pp.,
FF. 25,-.
Wilson, F.P. - Shakespearian and other studies. - Oxford University Press,
1969, 345 pp., 75/-.

Erwin Häberle
Das szenische Werk Thornton Wilders
C. Winter, Heidelberg, 1968, 150 pp., DM. 21,-.
‘I am not an innovator but a rediscoverer of forgotten goods’, heeft Th. Wilder ooit
geschreven en S.'s analyse van zijn dramatische oeuvre loopt uit op de bevestiging
van dit inzicht in zichzelf. S. ontleedt chronologisch ieder stuk, haalt
ontstaansgeschiedenis, zelfstandige vinding en synthetische werkmethode bij elkaar
om de onvervreemdbaar-eigen waarde te bepalen. Het resultaat is dat S. weet te
bewijzen dat een revolutionerende dramaturgie in dienst werd gesteld van een
behoudend wereldbeeld. Dit dualisme maakt er meteen ook de boeiende theatraliteit
van uit, het innemende universum van een zich opzettelijk beperkende tijdgenoot,
die de voorzichtige skepsis uitschrijft van een intellectueel die het allemaal wel weet
maar die tenslotte zijn intieme vrede in het onbevredigendactuele verkiest boven het
waaghalzige escapisme in een gedroomde maar onzekere toekomst als resultaat van
maatschappelijke opgewondenheid.
C. Tindemans

Christa Melchinger Illusion und Wirklichkeit im dramatischen Werk Arthur
Schnitzlers
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C. Winter, Heidelberg, 1969, 138 pp., DM. 18,-.
S. vat dit moeilijke onderzoekspunt aan met een voortreffelijke inleiding op wat zich
literair van 1890 af in de Duitstalige gebieden (d.w.z. Berlijn en Wenen) voordoet;
wat zich aanvankelijk nog ‘naturalisme’ noemt, groeit van een vorm-code naar een
spiritualistisch waardensysteem, uitgebeeld met een psychologisch instrumentarium.
De in discussie gestelde punten luiden: waarheid, natuurlijkheid, empirie, conventie,
literair vertaald in de wezensaspecten werkelijkheid en illusie. S. knoopt Schnitzler
- tegen de gangbare literairesthetische traditie in - stevig aan Ibsens analysemanie
vast; zij herleidt Schnitzler tevens tot een Ibsen-criticus die Ibsens speurwerk en
burgerlijke desintegratietechniek zelf voor illusiehandwerk houdt. Schnitzler gelooft
niet dat de waarheid valt uit te drukken; de kern van zijn werk is de bedoeling het
geloof in de waarheid te ontmaskeren als illusie. Daar vertrekt zijn eigen
vorm-ontwikkeling: de opvatting van het leven als spel, van de wereld als theater.
Wat S. over deze werkbegrippen van ‘realiteit’ en ‘illusie’ meedeelt, is uitermate
belangrijk; de wisselwerking en contrastering van ethische, sociale en esthetische
illusie als elkaar doorkruisende lagen in het verschijnsel theater is ook voor langer
dan Schnitzler alleen geldig. Deze dissertatie heeft bijgevolg een
wetmatigheidskarakter geformuleerd dat een essentiële aanvulling uitmaakt van de
moderne dramaturgie, waarvan de resultaten zich uitstrekken tot het dramatische,
theatrale, psychologische, esthetische en publieksociologische vlak.
C. Tindemans
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Tempel, Egon - Neue japanische Architektur. - Niggli, Teufen, 1969, 222 pp.,
geïll., SF. 68,50.
Wiebenson, Dora - Tony Gamier: The Cité industrielle. - Studio Vista, z.j., 127
pp., geïll., 45/-.

Dr. Luc Devliegher
De huizen te Brugge
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1968, 2 dln., 212 en 216 pp., 325 fig., 892 afb.,
geb. per deel BF.450.
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Deze twee nieuwe delen in de serie ‘Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen’,
werden, zoals het voorgaande eerste deel ‘Beeld van het kunstbezit’, gemaakt door
dr. Luc Devliegher, die zelf de redactie van de serie waarneemt. Systematisch, straat
na straat, worden Brugge's oude gevels geïnventariseerd. De titel van het werk luidt
wel ‘Huizen te Brugge’, maar in feite gaat het alleen om gevels, enkele uitzonderingen
niet te na gesproken. De inventaris geeft een beschrijving van alle gevels vóór 1800,
van de door bouwvergunningen gedateerde gevels van 1800 tot 1860, van de
merkwaardige gevels na 1860 en van belangrijke verdwenen gevels. Belang kan men
zulk een nauwgezette inventaris niet ontzeggen. Hij maakt echter ook duidelijk dat
het ‘archeologisch’ standpunt te fragmentarisch is om de realiteit van een stedelijke
architectuur als die van Brugge te vatten.
G. Bekaert

Curt Stenvert
Die Funktionelle Kunst des 21. Jahrhunderts Heinz Moos Verlag, München,
1968, 100 pp., 13 klpl., 38 pl., DM. 29,-.
In zijn manifest Opus 235 zegt de Weense kunstenaar Curt Stenvert dat de
belangstelling van de kunst van Altamira tot Popart het ‘beeld’ van de mens heeft
gegolden, en dat de functionele kunst van de eenentwintigste eeuw enkel
belangstelling heeft voor de menselijke existentie. De opdracht van de functionele
kunst is een directe ‘Existenzerhellung über das Auge’, iets wat ook de surrealisten
reeds hebben geprobeerd. Het komt erop neer dat Stenverts kunstwerken een soort
pamfletten zijn, heel bits en sprekend, tegen de stompzinnigheid van de
gemanipuleerde mens. Maar zelfs in die pamfletten blijft Stenvert een estheet, een
vervelende estheet. Het uitzonderlijk verzorgde boek dat zijn werk is gewijd, wordt
zelfs een beetje bespottelijk. Van het pamflet blijft niet veel anders over dan het
mooie prentje, omringd met de
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klassieke attributen van de kunstmonografie: levensverhaal, geënsceneerd gesprek
en een bloemlezing van de lovende kunstkritiek.
G. Bekaert

Candilis, Josic, Woods
Ein Jahrzehnt Architektur und Stadtplanung
Karl Krämer Verlag, Stuttgart, 228 pp., 410 afb., DM. 74,-.
In de serie ‘Dokumente der Architektur’, die zich tot doel stelt fundamentele bijdragen
te leveren tot de kennis van de moderne architectuur, werd het zesde deel gewijd aan
het oeuvre van de internationale Parijse groep Candilis-Josic-Woods. Niemand zal
betwisten dat deze drie Corbusier-stagiairs werk maken dat boven de middelmaat
uitgaat, dat ze zelfs enkele bijzonder geslaagde gebouwen op hun naam hebben staan.
Men kan zich echter wel de vraag stellen - en dit boek noopt ertoe - of zij voor de
geschiedenis van de moderne architectuur van groot belang zijn. Waar het erop
aankwam bepaalde denkstructuren te doorbreken, hebben zij zich er mede vergenoegd
binnen die structuren een zo goed mogelijke oplossing te geven. Ze zijn er,
niettegenstaande hun theoretische vooropstellingen, niet in geslaagd werkelijk voor
de mens, en niet langer voor de architectuur te werken. In de inleiding wordt gezegd
dat het team de primauteit van de vorm betwist en in de eerste plaats belang hecht
aan de organisatie. Maar er wordt niets anders dan vormen getoond, niets anders dan
het werk van de architect. Met geen woord wordt er gerept over de bewoner. En dit
niet alleen. Elke vorm wordt nog op zichzelf beschouwd, los van zijn relaties met
de omgeving, en enkel in verband met een bepaalde functie. Schema's en plattegronden
zijn wel verleidelijk gepresenteerd, maar leren tenslotte weinig over het functioneren
van het gebouw in het werkelijke leven. Het boek is in vier delen verdeeld, die
achtereenvolgens de articulatie van de functies, de ruimte-elementen, ruimte en
massa, openbare en privéruimte behandelen. Ook deze indeling, die een doorbraak
van de traditionele beschouwing zou kunnen betekenen, blijft in grote mate fictief,
in zoverre dat de documentatie van elk der delen zonder bezwaar onderling verwisseld
kan worden. Een fundamentele bijdrage kan men dit boek niet noemen, wel geeft
het een uitstekende en vrij volledige informatie over het oeuvre van het team.
G. Bekaert

Walther Wolf
Frühe Hochkulturen
208 pp., 182 pl., 1969
Walter-Herwig Schuchhardt
Griechische Kunst
192 pp., 147 pl., 1968
Chr. Belser Verlag, Stuttgart, per deel DM. 24,80.
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In de vloedgolf van recente kunstgeschiedenissen neemt de Belser Stilgeschichte
een aparte plaats in, niet alleen omdat ze door de beste vakmensen wordt verzorgd,
maar vooral omdat ze een onberispelijke documentatie brengt. De serie beperkt zich
tot de Europese kunst. Het eerste deel over Egypte, Mesopotamië en de Egeïsche
cultuur, vormt als het ware een inleiding. Prof. Dr. W. Wolf behandelt deze culturen
dan ook slechts in zoverre er een invloed op de Europese is van uitgegaan. Dit biedt
hem echter ook de gelegenheid om de specifieke problemen van de serie betreffende
het ontstaan en de eigenheid van een stijl te onderzoeken. Met de beschrijving van
deze vroege hoogculturen krijgt men ook boeiende vergelijkingspunten om het
Europese karakter te bepalen. Ook prof. Dr. W.-H. Schuchhardt beschouwt de Griekse
kunst niet op zichzelf, maar als een element van de Europese stijlgeschiedenis. Na
een bondig historisch overzicht behandelt hij achtereenvolgens de schilder- (vazen),
beeldhouw-, en bouwkunst. De uiteenzetting is zoals die van prof. Wolf heel concreet
opgebouwd aan de hand van het kunstwerk zelf. Dit kan omdat in deze serie een
bijzondere aandacht is besteed aan de illustratie, waarvan een groot deel in kleur.
Bij elk van de illustraties hoort een uitvoerige notitie als technische aanvulling bij
de bespreking in de tekst. De waarde van de illustraties ligt echter niet alleen in de
kwaliteit van hun reproduktie, maar vooral in de overlegde keuze. Een bibliografie
en een register sluiten elk deel af.
G. Bekaert
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Miscellanea
Bek, Carl - The story of rock. - Oxford University Press, New York, 1969, 256
pp., $ 5,95.
Derde colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan
buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage 1967. - Nuffic, 's-Gravenhage, 1969,
228 pp..
Mannaerts, Victoire - Gidsen laten zich gidsen I, II, III. - Sociologisch Instituut,
Nijmegen, 1969.
Sullerot, Evelyne - Droit de regard. - Denoël, Paris, 1970, 218 pp., FF. 15,60.

Fons Elders
Filosofie als science-fiction Interviews en een enquête
Polak & van Gennep, Amsterdam, 1968, 452 pp., f 15,-.
Elders, zelf filosoof en historicus, heeft de originele gedachte gekregen een aantal
Nederlandse hoogleraren in de wijsbegeerte en bovendien nog enige niet-filosofen,
een sociaal-psycholoog, een schrijver-fysische geograaf (Hermans), een theoloog en
een psychiater, te interviewen over ‘de’ filosofie. Elders heeft zich zeer goed
voorbereid op ieder gesprek, dat dikwijls daardoor een echte dialoog wordt, waarin
samen gesproken wordt over filosofie en soms zelfs gefilosofeerd. In een eerste
hoofdstuk vertelt de interviewer-schrijver van zijn eigen wijsgerig ‘credo’, waarbij
terecht wordt geponeerd dat een filosoof moet blijven doordenken in de zin van
vernieuwing en zelfbevrijding. Een laatste hoofdstuk is de weergave van een
interessante enquête aan enige universiteiten over het filosofisch onderricht.
Elders heeft zijn originele idee met behulp van zijn gesprekspartners op uiterst
boeiende wijze gerealiseerd en zo een interessant boek gecomponeerd. Men komt er
heel wat te weten over een aantal filosofen in Nederland en hun filosofie, kort gezegd
omtrent de stand der filosofie aan enige Nederlandse universiteiten. Om in te gaan
op ‘de zaak’ zou men een nieuw boek moeten schrijven, of minstens een groot artikel.
Nu slechts enkele kanttekeningen. Bij herlezing betreur ik het persoonlijk steeds
meer, dat niet meer filosofen zijn behandeld. De nietwijsgeren, hoe interessant ook
in hun interviews, hadden in deze opzet m.i. beter kunnen vervallen en een verganging
door gesprekken met anderen, ook jongere wijsgeren, ook en vooral met filosofen
uit Vlaanderen, had waarschijnlijk een nog beter beeld van het wijsgerig leven
gegeven. Nu krijgt men de indruk - behalve bij enkele interviews, maar we noemen
geen namen! - dat de Nederlandse wijsgeren wel erg ver van de actuele levensvragen
staan in hun pogen een antwoord te geven op de vraag naar ‘de zin van mijn bestaan’.
Om toch één naam te noemen: het lijkt me één ernstige lacune dat een serieuze
wijsgeer als S. Strasser blijkbaar zelfs niet benaderd is voor een gesprek. Maar deze
tekorten nemen toch niet weg dat men de auteur bijzonder dankbaar moet zijn voor
dit heel interessante werk.
J.H. Nota
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Bernard Huybers
Door podium en zaal tegelijk Volkstaalliturgie en muzikale stijl
Gooi en Sticht, Hilversum, 1969, 104 pp..
Schrijver geeft op bondige wijze in de vorm van ‘vijf en een half essay’ een klare
uiteenzetting van de nieuwe situatie die ontstaan is t.a.v. de muziek in de kerk en
geeft vanuit eigen research perspectief op de toekomst.
Uitgangspunt van zijn betoog is de stelregel: ‘geen liturgie zonder actieve en liefst
zingende deelname van het volk’.
Schrijver trekt hieruit de consequentie dat men muziek componeren moet die
‘principieel uitgevoerd wil worden door zowel professionals of semi-professionals
als door de ongeschoolde aanwezige luisteraars’. Terecht gelovend in de mogelijkheid
van een integratie van koor en volk binnen één compositie, heeft de schoolmusicus
en componist Huybers reeds in meerdere composities aan zijn ideaal gestalte gegeven.
De op luisteren ingestelde gelovige die het ondergaan van klankschoonheid alleen
weet te waarderen, zal deze manier van musiceren wellicht ervaren als een verlies,
evenals menig beroepsdirigent die zijn koor tot prestaties van ‘hoog niveau’ wil
brengen.
Het volk integreren in de liturgie en speciaal een hecht muzikaal verbond van koor
en volk roept vele problemen op ook van technische aard. Houdt dit niet in dat de
componist zich moet ‘verlagen’ en zijn muzikale kunnen deels moet opzij zetten?
Huybers bestrijdt fel het aanbrengen van een hiërarchische gradatie van kunst- en
volksmuziek. Beide staan naast elkaar, ieder met zijn eigen waarde.
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‘Welke muzikale stijl voldoet aan zulke tegenstrijdige eisen als: enerzijds niet in te
gaan tegen de muziek die door het grote publiek geconsumeerd wordt en anderzijds
niet tegen het muzikale geweten van de beter wetende vakman’, vraagt de schrijver
zich af. Men zal terug moeten naar de periode waar alle mensen en stijlen nog met
elkaar verbonden waren, terugkeer dus naar de elementaire muziek (wat niet betekent:
populaire muziek).
De Romeinse liturgie geeft geen houvast: het volk heeft er nauwelijks muzikaal
in meegespeeld. Wel bevat ze grote mogelijkheden wat de vorm betreft: de gesloten
liedvorm bestaat in de gregorianiek naast de antifonale en responsoriale vorm, en in
welke variatie!
Huybers realiseert zich dat van de musicus een grote omschakeling vereist wordt
en inzicht in de veranderde situatie van geloofsbeleving. Wat dit laatste betreft, waagt
hij zich op nogal overtrokken wijze aan een beschrijving van het secularisatieproces.
In ieder geval stimuleert het boek ons tot verder zoeken naar een verantwoorde en
aangepaste muziek in de kerk.
A. Kurris

Curt Sachs De geschiedenis van de dans Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1969, 469 pp., f 8,50.
Niet alleen de geest heeft een geschiedenis van zijn bewegingen door de eeuwen
heen, ook het lichaam. Wie een boeiende weerlegging wil van de dualistische
tegenstelling tussen beide, kan met vrucht deze ‘Wereldgeschiedenis van de dans’
lezen. Curt Sachs volgt de dans op de voet: in zijn gang de wereld rond, door alle
tijden, vanaf het oer van deze menselijke uitingsdrang tot aan de dansdroom die
gestalte krijgt in ons eigentijds Russisch ballet.
In het eerste deel ontdekt hij de dansbeweging als uiting van het innerlijk, in al
zijn etnologische, antropologische, psychologische, religieuze aspecten. Thema's en
typen, vormen en choreografie en de muziek krijgen uitvoerig gedocumenteerde
aandacht. In het tweede deel komt het specifiek muzische meer aan bod. Van de
steentijd voert de geschiedenis ons via de oosterse beschaving naar Europa.
Sachs' opzet: een inzicht geven in de betekenis en ontwikkeling van de dans. Wat
hij er zelf in ziet moge blijken uit het citaat waarmee hij zijn inleiding aanvangt: ‘Hij
die niet danst kent het leven niet’.
In het vervolg stelt S. dat dans in zijn zuiverste vorm feitelijk is: leven op een
hoger niveau. Hij die de macht van de dans kent, verblijft in God - zegt hij een
Perzisch dichter na. Door zijn boek heen komt deze gedachte onweerstaanbaar terug.
Deze erudiete geschiedenis laat zich licht lezen, dank zij veel voorbeelden, boeiende
aanhalingen en een goede vertaling.
F. Wobbe

Helmut Olies Letterkundig lexicon Prisma, Spectrum, Utrecht/Antwerpen,
1969, 459 pp., f 5,50, BF. 92.
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Theun de Vries vertaalde Olies' ‘Kleines Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert’
dat uit 1964 dateert, en hij bewerkte het voor Nederland èn Friesland èn Zuid-Afrika.
Tevens werden er een aantal zeer moderne auteurs toegevoegd die niet in de
oorsronkelijke uitgave voorkwamen. Het staat op de flap, maar als je dan namen gaat
opzoeken, vang je bot! Zijn Arrabal, Kosinski, Mrozek of Jacov Lind tegenwoordig
niet representatief voor de wereldliteratuur en is Reinder Brolsma dat wel? Of om
me tot de ‘Nederlandse’ Literatuur te beperken: waarom staan Remco Campert en
Hugo Raes niet in het boek en waarom Bomans en Van Vriesland wel? Goed, er is
weer een boekje om wat in op te zoeken.
Wat Olles zelf betreft, de Duitstalige schrijvers krijgen in zijn lexicon onevenredig
veel ruimte, hij is wellicht even bodemgebonden. Kees Simhoffer

Renate Rasp
Eine Rennstrecke
Gedichte
Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln/Berlin, 1969, 62 pp., DM. 8,-.
Een serieuze bespreking van deze lyrische, door een vrouwelijke epigoon van Jan
Cremer uitgescheiden faecalogie is werkelijk overbodig. Wanneer een Duits recensent
opmerkt, dat deze gedichten ‘vanuit een geheel nieuwe vrijheid een duidelijker inzicht
in allerlei existentiële leugens geven’ (Heinz Neidel in Die Bücherkommentare, 1969,
nr. 6), kan ik deze beoordeling slechts als een onnodige, ja misplaatste galanterie
opvatten.
Th. van Oorschot
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binnenkant achterplat

Personalia
Frans Van Bladel S.J., geboren 1922. Studeerde filosofie en theologie. Vlaams
hoofdredacteur van Streven. Adres: Sanderusstraat 5, 2000-Antwerpen.
Luc. Huyse, geboren 1937. Licentiaat politieke en sociale wetenschappen, promoveert
binnenkort, lector aan de Katholieke Universiteit te Leuven. Publikaties: ‘De
niet-aanwezige staatsburger’ (Fr. vert. ‘L'apathie politique’) en artikelen in
vaktijdschriften, in ‘De Maand’, ‘De Gids op maatschappelijk gebied’, ‘Kultuurleven’.
Adres: Nachtegalenstraat 13, 3202-Linden.
Drs. H.F. Damen, geboren 1925. Studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen te
Amsterdam en Nijmegen. Volgde daarna de training voor Social Groupwork aan het
Instituut voor Voortgezette Opleidingen. Thans Hoofd van de afdeling Kultureel
Werk aan de Sociale Academie te Enschede en medewerker aan de Akademie Für
Jugendfragen te Münster. Publiceerde op het terrein van de agologie en de
groepsdynamica. Adres: Lyceumlaan 23, Enschede.
Geert Verschuuren S.J., geb. 1945, studeert wijsgerige biologie en antropobiologie;
is leraar biologie op het Aloysiuscollege en is tevens biologisch medewerker van
‘De Volkskrant’; artikelen in ‘Streven’ betroffen de biologische aspecten van de
menswording en het ontstaan der rassen. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Jan Art, geboren 1947. Licentiaat geschiedenis, bereidt doctoraat voor aan de
Rijksuniversiteit te Gent. Stagiair-navorser N.F.W.O. Adres: Oosterveldlaan 160,
2610-Wilrijk.
Michel Leyers, geboren 1945. Studeert geneeskunde (vierde doctoraat) aan de
Katholieke Universiteit te Leuven. Adres: Hogeschoolplein 3, 3000-Leuven.
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 mensen’. Adres: De
Lairessestraat 47, Amsterdam-Z.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050-Brussel.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam.
Literair medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde
enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
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Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan ‘De
Nieuwe’ en ‘Dietse Warande en Belfort’, leraar. Adres: Waalhofstraat 51,
2100-Deurne-Z.
Dr. Jos Daniëls S.J.. Studeerde Frans aan de Universiteit van Amsterdam,
promoveerde op ‘Saint François de Sales et ses rapports avec les Pays Bas’. Thans
docent aan de Universiteit te Nijmegen, aan de Leergangen te Tilburg en aan het
Thomas a Kempis Lyceum te Zwolle. Adres: Bergendalsevveg 81, Nijmegen.
Dr. 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.
C.J. Boschheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Thans als wetenschappelijk medewerker verbonden
aan het Seminarium voor staathuishoudkunde van die instelling. Werkte o.m. mee
aan het onderdeel ‘openbare financiën’ van de ‘Encyclopedie voor de
bedrijfseconomie’ die binnenkort zal verschijnen. Adres: Käthe Kollwitzstraat 23,
Amstelveen.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen in Hebreeuws en Judaïca. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum
Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding
te Brussel. Lid van de Hoge Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst.
Medewerker ‘K & C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
Paul Mertz, geboren 1938. Directeur van een groot Amsterdams recalmebureau.
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 '''', Amsterdam.
Typografische verzorging: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 8]
[Inhoud]
Toekomst als ethisch concept, p. 771
In onze technologisch-wetenschappelijke wereld noemen wij alleen datgene ‘reëel’
wat technisch en wetenschappelijk ‘haalbaar’ is. Iedere andere realiteitsbenadering
wordt afgewimpeld als een hersenschim of een utopie. Zo komen wij echter nooit
tot een normatief toekomstontwerp, dat niet steunt op wat ‘realiseerbaar’, maar op
wat ‘wenselijk’ is. Een ethische analyse van dit ‘wenselijke’ moet een wezenlijk
element zijn van de toekomstplanning. Aansluitend bij het artikel van Antoine: in
die analyse kunnen wij ons laten leiden door de moderne informatiewetenschap en
-techniek.

Ethiek en decision-making, p. 780
De moraal verandert. Vaak wordt gezegd: de toepassingen, ja, maar de principes
blijven dezelfde. Is hier geen radicalere verandering aan de gang? De krampachtige
pogingen van de conventionele moraal om de principes te redden, zijn moreel
gesproken zelfs gevaarlijk. Via een kritiek op het exemplarisme, dat het ‘goede’, de
‘waarde’ als een soort ideale, op zichzelf bestaande werkelijkheid beschouwt die
alleen maar gekopieerd moet worden, pleit de auteur voor een aansluiting van de
moraal bij de moderne praxeologie, de wetenschap van de praxis. Deze vraagt van
de moraal een radicale ommekeer, waarmee de eis van de moraal niet vermindert,
maar reële eisen in de plaats komen van illusoire.

Geschiedenis van de economische wetenschap, p. 790
Onlangs verschenen enige Nederlandse inleidingen over de geschiedenis van de
economische wetenschap. De schrijver van dit artikel sluit zich niet aan bij het oordeel
dat enige vakgenoten van hem over die boeken velden. Hij wacht met spanning af
of en hoe de vakwereld zal reageren op een onlangs verschenen artikel van Uitermark
over tegenstellingen tussen Nederlandse economische denkrichtingen. Een deel van
de inhoud van dit artikel geeft hij beknopt weer, omdat het een interessant facet
behandelt van de geschiedenis van de economie.

De kunst na de bevrijding: experimenten in woord en beeld, p. 796
Na de bevrijding zijn kunst en literatuur sterk gestimuleerd door de schilders en
schrijvers van de Experimentele Groep die vanuit een gemeenschappelijk ideaal en

Streven. Jaargang 23

met een groot revolutionair elan een kunst gebaseerd op de vrije ontplooiing van de
menselijke scheppingsdrang propageerden.
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De mythe van de secularisatie, p. 807
De auteur meent dat het begrip secularisatie te weinig duidelijk wordt omschreven,
dat het te gemakkelijk wordt geaccepteerd en dat men te lichtvaardig generaliseert.
Als kritische kanttekening bij menige hedendaagse stellingname is deze korte Engelse
analyse van een stimulerende nuchterheid, zonder evenwel op zichzelf helemaal
uitgewogen te zijn.

Cultuur als fossiel, p. 812
Edgar Morin noemt de traditionele cultuur de ‘culture cultivée’: een pleonasme dat
aangeeft hoe nadrukkelijk en vertekend die cultuur beleefd wordt. Vele vormen én
waarden van die overgeleverde (ook al van de nog ‘hedendaagse’) cultuur zijn niet
veel meer dan fossielen, resten. Die hoeven niet noodzakelijk in een museum te
worden opgeborgen. Wel moeten ze onderzocht worden op hun maatschappelijke
efficiëntie in de wereld van vandaag.

Brecht en het communisme, p. 822
Hoe kon een boze jongeman als Brecht, voor wie in zijn jeugd niets te heilig was om
het niet met kracht van woord en beeld in de grond te trappen, zich in zijn latere jaren
ontpoppen tot een geluksprofeet en een moralist? Zijn maatschappelijke en ethische
opvattingen veranderen; is er daarachter toch een grondgedrag aanwezig dat
ongewijzigd is gebleven? Wat hebben het nihilisme van het jeugdwerk en de
marxistische evangeliseringstoon van het latere werk met elkaar gemeen?

Terzijde, p. 830
Een boek van Van der Meer met hymne-vertalingen geeft de auteur aanleidingen om
te spreken over vertaling en over de functie van de hymnen in gebed en liturgie.

De ziekte van Middleton en andere ziektes, p. 836
Uit de niet te overziene menigte boeken die op het terrein van de Nederlandse
literatuur vorig jaar uitkwamen, doet schrijver een greep en geeft zijn zeer persoonlijke
stellingname.
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Toekomst als ethisch concept
Hasan Ozbekhan
Met het begrip ‘toekomst’ wordt niet altijd gewerkt zoals het hoort. Het heeft niet
eens voor iedereen dezelfde betekenis. Daarom eerst iets over ‘toekomst’ als
operationeel begrip.
Kennen, ervaren, denken en oordelen spelen zich altijd af in het heden, ook als
het object ervan het verleden of de toekomst is: wat nu is heeft invloed zowel op wat
geweest is als op wat kan komen1. Iets minder op wat geweest is natuurlijk: het
verleden is nu eenmaal een op een unieke manier gestructureerde configuratie van
gebeurtenissen die werkelijk plaats hebben gehad, en al wat ik van die configuratie
weet, limiteert mijn kennis en ervaring van het verleden. Maar zelfs zo geeft het
heden aan mijn kennis en ervaring van het verleden een eigen smaak en kleur, een
eigen ‘polarisatie’. Denk ik echter over de toekomst, dan word ik helemaal niet
beperkt door zo'n voorgegeven structuur. Ik sta als het ware voor een leeg doek, dat
ik zelf moet vullen met wat ik me voorstel, wat ik verlang, wat ik wil, wat ik mogelijk
acht. Dat moeten reële verlangens, reële mogelijkheden zijn, ze moeten een
waardensysteem vormen dat door anderen gedeeld kan worden. De gezichtspunten
en algemene opvattingen die daarin opgenomen, de middelen die daarvoor aangewend
moeten worden, vind ik in wat ik vandaag om me heen zie, in de tendensen die nú
aan het werk zijn.
Wil dat zeggen dat de toekomst niet wezenlijk van het heden zal of moet
verschillen? Helemaal niet. Wel echter dat toekomstverbeelding geen gemakkelijke
onderneming is. Er is creativiteit voor nodig en zin voor oorspronkelijke synthese,
bekwaamheid om doeleinden en normen te formuleren, verschillende alternatieven
te ontwerpen en daar een keuze uit te doen, bekwaamheid vooral om een toekomst
te verbeelden die verschilt van het heden, kwaliteiten en waarden bezit die er vandaag
niet zijn. Alleen dan is er sprake van een ‘normatief’ toekomstontwerp. Daar heeft
het tot nog toe totaal aan ontbroken. Misschien omdat het zo moeilijk is. Het
veronderstelt namelijk een manier van denken die radicaal verschilt van die

1

Cfr. R. Boehm, Leven in een nieuwe tijd, in Streven, maart 1970, pp. 564-575.
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waaraan wij in onze cultuur gewend zijn. Een van de meest opmerkelijke verschillen
betreft misschien wat wij in onze technologisch-wetenschappelijke wereld onder
‘reëel’ verstaan. Alleen die dingen en gebeurtenissen zijn ‘reëel’ die, zoals ze er nu
uitzien, gemeten kunnen worden door middel van nu bestaande en bekende regels
en die alleen op grond van diezelfde regels geprojecteerd kunnen worden zoals ze
er in de toekomst uit zullen zien. Iedere andere realiteitsbenadering wordt afgewimpeld
als een hersenschim of een utopie: ‘het deugt operationeel niet’, ‘je kunt er niet mee
werken’ of: ‘het is technisch niet realiseerbaar’. M.a.w. vanzelf spreken wij over
toekomst alleen maar in termen van vandaag; alles wat verder reikt dan de zekerheden
van vandaag, is de moeite niet waard om er bij stil te blijven staan.

Modern fatalisme en gezichtsvernauwing
Ons zicht op de mogelijkheden van morgen wordt aldus geweldig ingeperkt, en dit
heeft ernstige gevolgen. Het versterkt de altijd al aanwezige neiging om onze horizon
te versmallen, om ons te houden aan de nooit helemaal bewuste, maar
diepingewortelde structuren van de nù geldende opvattingen, de nù bestaande
instellingen en verhoudingen. Meer nog, alleen datgene wordt in de toekomst voor
mogelijk gehouden wat nù, in de huidige stand van wetenschap en techniek
realiseerbaar, haalbaar wordt geacht. Op die manier wordt de toekomst nooit méér
dan een verlenging van het heden. We zitten onherroepelijk ingemuurd in een
‘eeuwigdurend heden’, we raken er nooit uit. Gevaren van deze houding zijn met
name: het fatalisme dat eruit volgt, en de gezichtsvernauwing waar ze blijk van geeft.
Wie toekomst opvat als lineair voortvloeiend uit het heden, wekt de indruk dat
alles wat wij ons van de toekomst kunnen voorstellen, alles wat wij voor die toekomst
kunnen doen, gedetermineerd wordt door een uit logica en feiten af te leiden fatalisme.
Hij gaat ervan uit dat er achter dingen en gebeurtenissen een soort voorafbestaande
realiteit zit; eens dat hij dat model ontdekt heeft, kent hij de realiteit. Buiten dat model
is er geen realiteit, ook niet in de toekomst. Er kan dus nooit iets nieuws gebeuren,
wij kunnen vooral niet zelf maken dat er iets nieuws gebeurt. Dit geloof in een
preëxistente natuurlijke orde, die achter de fenomenen kan en moet ontdekt worden,
ligt al eeuwenlang ten grondslag aan onze filosofie van de wetenschap en beheerst
nog altijd ons denken over natuurwetten. Wordt het toegepast op het
toekomstonderzoek, dan leidt het tot wat Bernard de Jouvenel genoemd heeft ‘het
moderne fatalisme’. Alles schijnt van te voren vast te staan, de mens kan niets nieuws,
niets anders meer creëren; geen ander zicht op de toekomst is mogelijk dan naar het
model van techniek
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en wetenschap van vandaag. En eens in deze hoek gedrongen, gaan wij automatisch
zo handelen, dat het aldus ontworpen model dan ook werkelijk gerealiseerd wordt.
Op die manier wordt door de techniek van vandaag, die alsmaar verder om zich heen
grijpt, steeds meer gebieden inpalmt die vroeger aan de vrije keuze van de mens
waren overgelaten, steeds meer dwingende imperatieven opdringt, het heden voor
altijd bestendigd. En bestendigd wordt het gevoel van onmacht van de mens die deze
techniek hanteert.
Dit fatalisme wordt in de hand gewerkt door een gezichtsvernauwing, die hierin
bestaat, dat elke mogelijkheid die niet als technisch realiseerbaar wordt beschouwd,
uitgesloten wordt. Als ‘realiseerbaarheid’, ‘haalbaarheid’ het criterium voor het
handelen wordt, dan komen er in een technologisch ontwikkelde maatschappij als
de onze ontzaglijke mogelijkheden open, maar tegelijk wordt alles dichtgeslagen
wat aan dat criterium niet beantwoordt. Vandaag de dag is bijna alles realiseerbaar
of het kan dat worden. We kunnen het klimaat gaan regelen volgens de behoeften
van iedere streek. We kunnen niet alleen op het land de voedselproduktie gaan
opdrijven, maar met dat doel ook de zee exploiteren. We kunnen de ruimte gaan
verkennen. Controle van het menselijke gedrag door psychedelica, drugs en andere
ingrepen in de hersenen is het experimentele stadium al voorbij. Met het gebruik van
computers in de ‘huishoudelijke cybernetica’ dringt de automatisering steeds dichter
binnen in ons privé leven. De meeste van onze problemen ontstaan niet alleen uit de
techniek, ze kunnen ook technisch opgelost worden. En als die mogelijkheden dan
inderdaad zo enorm zijn, waarom zouden wij ze niet alsmaar uitbreiden, gewoon
door op de ingeslagen weg altijd verder te gaan? Vanzelf gaan wij dan denken: alles
wat wij ons van de toekomst kunnen voorstellen, zal er wel zo ongeveer uitzien als
wat wij vandaag al zien, alleen volmaakter, groter, geweldiger. En het verlangen
ontstaat om alles wat nù technisch realiseerbaar is, dan ook helemaal, tot het uiterste,
in werkelijkheid om te zetten.
De vraag is echter: is een toekomst die aldus logisch voortvloeit uit wat nù mogelijk
is, goed of slecht? Is zo'n ‘logische toekomst’2, die zuiver in het verlengde van het
heden ligt, een onomkeerbare noodzakelijkheid?

Normatieve toekomstbenadering
Daar is voorlopig niet zo gemakkelijk met ja of neen op te antwoorden. Eén ding is
echter zeker: als wij ons alleen maar zo'n ‘logische toekomst’ voorstellen, laten wij
ons ieder waarde-oordeel uit de hand slaan, hebben

2

De termen ‘logische toekomst’ en verder ‘gewilde toekomst’ ontleen ik aan een
correspondentie met René Dubos.
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wij geen enkel instrument van keuze of vrijheid meer. Dan blijven wij de toekomst
immers opvatten in door de technologie geformuleerde termen en laten we ons leiden
door wat we nù technisch realiseerbaar achten; en ieder ander doel wordt uitgesloten.
Zo ver hebben wij het al gebracht, dat wij, als wij voor een probleem komen te staan
dat onoplosbaar lijkt, uitdagend reageren: ‘waarom zouden wij dat niet aankunnen!’
en direct gaan wij aan het werk. Maar deze bravoure gaat de eigenlijke vraag uit de
weg, maskeert alleen maar onze onvrijheid. De vraag is namelijk allang niet meer:
‘kùnnen wij zo verder?’, maar: ‘móeten wij zo verder?’.
Dit brengt ons tot een normatieve toekomstbenadering, een ontwerp niet van een
ideale of een utopische, maar van een ‘gewilde’ toekomst. Daarmee bedoel ik een
toekomstontwerp dat verder reikt dan de loutere ‘haalbaarheid’, dat resulteert uit
keuzen en oordelen die niet steunen op wat ‘realiseerbaar’, maar op wat ‘wenselijk’
is. Beide kwalificaties kunnen slaan zowel op de doeleinden als op de middelen.
Maar de waaier van wenselijke oplossingen is uiteraard veel breder dan die van de
realiseerbare.
Wat wenselijk wordt geacht, kan vorm krijgen in een toekomstproject dat niet
noodzakelijk gebonden is aan de formidabele beperkingen van wat nù realiseerbaar
is. Allerlei wenselijke vormen van toekomstbeelden zijn mogelijk die radicaal
verschillen van de huidige realiteit en niet zonder meer een verlenging in de tijd zijn
van wat nu reëel of mogelijk is. Dit, en het feit dat wij bovendien tussen die
verschillende wenselijke toekomstbeelden nog vrij kunnen kiezen, betekent dat de
zogenaamde autonomie van het technologisch proces slechts schijn is, of tenminste,
dat de technologie dienstbaar gemaakt kàn worden aan de realisatie van zuiver
menselijke doeleinden. M.a.w. de nu heersende verhouding tussen doel en middelen
kan omgekeerd worden, de vrije keuze van doeleinden kan voorrang krijgen op de
dwingende logica van de middelen.
De vrije constructie van een ‘gewilde toekomst’ veronderstelt dat men weet wàt
de mens wil bereiken en welke middelen daarvoor nodig zijn (misschien totaal nieuwe
middelen). In ieder geval wordt de definitie van de doeleinden aldus belangrijker
dan die van de middelen, en er zullen andere overwegingen bij te pas moeten komen
dan zuiver technologische. Er is inderdaad a priori geen enkele reden waarom die
doeleinden alleen maar door de technologie, door de nu beschikbare middelen,
gedicteerd zouden worden. Integendeel, waarom zou in een totaal nieuwe visie de
steeds voortschrijdende technologie niet gebruikt kunnen worden om doeleinden te
vinden die getuigen van een bredere en diepere menselijk-morele ervaring?
Dat zal niet automatisch gebeuren. Je kunt wel een gewenste toekomst willen
ontwerpen, maar je kunt dat moeilijk anders doen dan in het licht
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van reeds bestaande alternatieven, die altijd gedefinieerd (of althans gesuggereerd)
worden door de waardenstructuur van je eigen tijd. In de wereld van vandaag is die
waardenstructuur van technologische aard, de alternatieven waartussen wij kunnen
kiezen, worden dus waarschijnlijk door de technologie gedetermineerd. Dus kunnen
wij slechts kiezen tussen verschillende soorten van ‘logische toekomst’ en blijven
onze beslissingen ondergeschikt aan technologische doeleinden. Dat gebeurt dan
ook zolang wij handelen in functie van de traditionele maar ontoereikende relatie
tussen ‘heden’ en ‘toekomst’, waarin beide gezien worden als twee in de tijd op
elkaar volgende toestanden van één en hetzelfde systeem. ‘Toekomst’ volgt op
‘heden’ maar blijft in hetzelfde systeem. Vatten wij de ‘gewilde toekomst’ zo op,
dan zijn wij inderdaad niet in staat ons los te maken van de keuzen die vandaag
beschikbaar zijn, kunnen wij ons nooit een beeld vormen van met de ontwikkeling
van de tijd wezenlijk veranderende keuzen. Dit schijnt te betekenen dat toekomst
willen wezenlijk hetzelfde is als een ándere toekomst willen, een toekomst die
merkelijk ándere waarden vertegenwoordigt dan die van vandaag. M.a.w. de notie
van wat wenselijk wordt geacht, moet in zuiver menselijke termen opgevat en in de
toekomst geprojecteerd worden, en pas nadat een dergelijk beeld tot stand is gekomen,
kunnen maatregelen genomen worden om het voorgestelde model te bereiken. In
deze methode komt het erop aan, het heden zo te veranderen, dat het beeld van de
gewilde toekomst eraan kan beantwoorden, en niet omgekeerd het heden in de
toekomst te projecteren volgens de logische vectoren van het heden. Visie en tijd
worden aldus omgekeerd: de gewilde toekomst oefent invloed uit op het heden.
Dit vraagt een nader inzicht in wat dat ‘wenselijke’ allemaal kan inhouden en met
name in de vraag, hoe het verder kan reiken dan de technologische waarden die
vandaag heel ons mensbeeld beheersen.

Toekomst en ethiek
Het ‘wenselijke’ definiëren veronderstelt een morele keuze, een ethiek. En dat is
tegenwoordig nu juist een niet zo erg populaire manier van denken. Het ligt niet in
mijn bedoeling hier een eigen visie op de ethiek te ontwikkelen of een definitie van
het goede, waaruit dan alle modaliteiten van het ‘wenselijke’ afgeleid kunnen worden.
Laat ik volstaan met een oude stelregel van het liberale humanisme en als uitgangspunt
nemen: de mens is moreel in staat, te zien waar de fundamentele problemen van het
leven liggen en moreel in staat ze op te lossen; hij beschikt daarvoor over een
referentiesysteem dat hem in staat stelt goed en kwaad te onderscheiden in de
doeleinden die hij zich stelt en in de middelen die hij daarvoor aanwendt. Dat die
ethiek naargelang de verschillende perioden in de geschie-
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denis op natuurwetten, op rationele principes of op een gelukstheorie steunt, doet
hier niets ter zake. Het enige wat ik wil stellen is dit: een wenselijke toekomst willen
vereist ethische oordelen en overwegingen en bijgevolg moet de ethische analyse
een expliciet erkend element worden in de toekomstplanning. Om dit duidelijk te
maken wil ik even stil blijven staan bij twee punten: de verwarde relatie die op het
ogenblik bestaat tussen doel en middelen, en het steeds toenemend belang van de
informatieleer en -techniek ten bate van ethisch verantwoorde objectieven.
In onze beschaving hebben, door de suprematie van de techniek, de middelen meer
belang gekregen dan de doeleinden. Daarmee is het evenwicht in onze waardenschaal
verbroken en dit schept een ethisch probleem. Want als het middel belangrijker wordt
dan het doel, wat betekent het dan nog dat het middel het doel moet ‘dienen’? Het
begrip verliest alle zin en zinloos wordt meteen de hele relatie tussen doel en middel.
De doeleinden worden gedefinieerd in functie van het middel, in de praktijk worden
ze zelfs buiten beschouwing gelaten. Wij vergeten ze gewoon altijd weer opnieuw
te definiëren en gebruiken onze intellectuele energie uitsluitend om altijd maar
nieuwe, volmaaktere, vaak overbodige middelen te vinden. Wij raken geobsedeerd
door de ‘haalbaarheid’ en verwaarlozen de ‘wenselijkheid’. Dit leidt tot het algehele
onvermogen om ons waarden ten doel te stellen vanuit een duidelijk ethisch
engagement. Wij zijn vergeten wat ‘doel’ en ‘middel’ eigenlijk betekenen.
De waarden die aan doel en middel worden toegeschreven, evolueren met de tijd.
Geschiedenis zou zelfs opgevat kunnen worden als een aaneenschakeling van
doeleinden, waarvan de ene universeel en duurzaam, de andere slechts intermediair
zijn. In het algemeen vertegenwoordigen de universeel en duurzaam geachte
doeleinden een of ander goed; de intermediaire doeleinden zijn middelen tot dat goed
en kunnen als juist gekarakteriseerd worden (dat wat gedaan moet worden).
Bijvoorbeeld, in een beschaving die dagelijks geconfronteerd wordt met materiële
schaarste, wordt overvloed een universeel goed. Hetzelfde geldt voor onwetendheid
en opvoeding, ziekte en gezondheidszorg, bedreiging en veiligheid, enzovoort.
Overvloed, opvoeding, gezondheid, veiligheid kunnen een universeel goed worden.
En alles wat gedaan moet worden om dat goed te bereiken, is juist, zolang tussen die
twee waarden een verhouding van correspondentie en consonantie bestaat. Het is in
die overeenstemming en consonantie dat de ethische definitie gezocht moet worden
van wat ‘wenselijk’ is.

Evolutie in tijd en ruimte
Hier zitten enkele belangrijke consequenties aan vast. In de eerste plaats:
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universele doeleinden, zoals hier gedefinieerd, staan in ruimte en tijd, in een bepaalde
culturele context. Ze zijn historisch bepaald, staan in de historiciteit. Telkens wanneer
een bepaald niveau van realisatie bereikt is, moet het doel opnieuw geformuleerd
worden vanuit de nieuwe situatie. Wat men in de 18e eeuw onder ‘overvloed’
verstond, is niet hetzelfde, kan niet hetzelfde zijn als wat men er later onder is gaan
verstaan, juist ten gevolge van wat in de 18e eeuw op dat gebied bereikt is. Willen
wij een toekomst die wij zelf wensen, dan wordt dit telkens opnieuw definiëren van
wat wij wensen in het licht van wat al bereikt is, een ethische noodzaak, een plicht.
Doen wij dat niet en laten wij ons leiden door wat nù bestaat en binnen het bereik
ligt, dan krijgen de intermediaire doelen vanzelf de overhand en gaan wij middel en
doel verwarren.
Met het temporele aspect van die evolutie zijn wij allang vertrouwd. Het ruimtelijke
aspect daarentegen is nieuw, althans in zijn huidige omvang. Tot nog toe werden de
universele waarden gewoonlijk gedefinieerd in functie van een begrensde ruimte:
de stam, de stadstaat, de natie, de regio, het ras, het continent, de godsdienst, enz.
Vandaag kunnen ze niet meer gedefinieerd worden in functie van zulke afzonderlijke
systemen of subsystemen, alleen nog in functie van één alles omvattend universum,
de wereld in haar geheel. Overvloed, opvoeding, gezondheid, veiligheid, enz. kunnen
niet langer alleen maar volgens omstandigheden in dat of dat deel van de wereld
geformuleerd worden. En ten tweede, geen enkel ernstig probleem laat nog
fragmentarische, partiële oplossingen toe. Bijvoorbeeld het negervraagstuk in
Amerika: een beetje laat gaan wij ons realiseren dat het niet zo maar een probleem
van ‘slavernij’ is, dat het niet tot zo'n simpele termen te herleiden is. Het is een ‘totaal’
probleem, waarin allerlei uiteenlopende aspecten op elkaar inspelen: armoede,
onderontwikkeling, werkloosheid, behuizing, taal, cultuur, wanhoop, bedreiging en
alle psychosociale gevolgen van dien. Het is gelokaliseerd in Amerika, maar heeft
zijn weerslag op de hele wereld. Het kan nooit opgelost worden zolang het als een
apart, geïsoleerd probleem beschouwd wordt. Alleen oplossingen die het hele systeem
omvatten, zijn de dag van vandaag nog ethisch en praktisch verantwoord.

Informatiewetenschap en -techniek
De moraliteit of de ‘wenselijkheid’ van een toekomstontwerp bestaat in de
consonantie, de overeenstemming tussen het ‘goede’ doel en de ‘juiste’ middelen.
Het is niet altijd gemakkelijk die consonantie te vinden, vooral vandaag niet, nu wij
zo handig zijn geworden in het vinden van middelen, maar zoveel minder vindingrijk
in het formuleren van universele en duur-
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zame doeleinden. En deze moeten, naargelang ze bereikt worden, telkens weer
opnieuw gedefinieerd worden. Altijd weer opnieuw moeten wij het bereikte en
bekende achter ons laten en nieuwe terreinen betreden, terreinen die wij niet meer
zo gemakkelijk in kaart kunnen brengen.
‘Niet meer’. Er is inderdaad een tijd geweest dat wij wel degelijk over een finaal
mensbeeld beschikten, met een aantal duidelijk omschreven waarden. Oorspronkelijk
gebaseerd op de godsdienst, is dit beeld in de loop van de geschiedenis geëvolueerd
tot een agglomeraat van structuren waarin God, geluk en nut verzoend werden.
Daaruit hebben zich eeuwenoude instituties ontwikkeld, kaders waarbinnen de zin
van wat goed was voor mens en samenleving geïnterpreteerd, verruimd, ontwikkeld
kon worden, waarin de identiteit en de bestemming van de mens duidelijk omschreven
en omgrensd waren. Onder de dwang van, maar ook gedragen door die instellingen
is de mens groot geworden. Maar nu moet hij ze missen. Bij iedere stap die hij zet,
moet hij niet alleen uitvinden waar hij naartoe wil, maar ook nog de norm die hem
zegt of hij het goede en juiste wil. Hij moet niet alleen zeggen wat hij wil spelen, hij
moet ook nog de regels en de inzet van het spel zelf uitvinden. Zijn
verantwoordelijkheid is totaal geworden, absoluut; hij heeft geen enkele instantie
buiten zich waarop hij zich kan verlaten.
Dan wordt het van kapitaal belang dat de mogelijkheden die hij kan testen en
waaruit hij kan kiezen, zo breed en zo verscheiden mogelijk worden. En daar wilde
ik toe komen om iets te zeggen over het toenemend belang en de ethische betekenis
van de moderne informatiewetenschap en -techniek.
De moeilijkheid om alternatieven te ontwerpen en daar een keuze uit te doen, komt
voort uit het feit dat wij zo slecht geïnformeerd zijn. Van de ene kant is echt relevante
informatie inderdaad schaars. Van de andere kant is het vermogen van een individu
of een groep om grote hoeveelheden informatie op te nemen, te analyseren en aan
te wenden, beperkt. Zo wordt het, in een complex systeem als het onze, bijna
onmogelijk zich een duidelijke voorstelling te maken van alternatieve
toekomstmogelijkheden, tenzij zo vaag en oppervlakkig, dat er in de praktijk niets
mee aan te vangen is. We kunnen dan wel grote woorden gaan gebruiken: ‘relevant
voor de mens’, ‘in het belang van de mensheid’ enz.; we kunnen allerlei begrippen
uit verschillende gebieden naast elkaar zetten: biologie, sociologie, politiek, economie,
cultuur. Maar al die gegevens betekenen niet veel, zolang ze niet geselecteerd,
gerangschikt, geïnterpreteerd worden en één gestructureerd corpus van informatie
vormen over het doel dat wij ons willen stellen en de middelen die daarvoor nodig
zijn.
Dit betekent dat de keuze van ethisch verantwoorde objectieven een enorme
informatie vereist. Alleen als wij in staat zijn die informatie te vermeer-
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deren en te organiseren, kunnen wij onze inzichten en oordelen verruimen over de
grenzen heen van het nu vertrouwde wereldbeeld. De snelle ontwikkeling van de
informatiewetenschap en -techniek laat al iets vermoeden van de mogelijkheden die
hier open komen: een ander soort overvloed dan de overvloed aan voedsel en
levensmiddelen. Wij zijn al goed op weg om al de beschikbaar komende informatie
te organiseren, op te slaan, te reproduceren, door te geven, kortom op een heel nieuwe
manier te ‘structureren’ en te behandelen. Zo kunnen we modellen gaan ontwerpen
met een groot aantal variabelen, we kunnen daarmee experimenteren, talloos nieuwe
mogelijkheden vinden. Alleen op die manier geraken wij uit de beknelling van de al
te beperkte gamma van keuzemogelijkheden welke de technologische beschaving
ons ter beschikking stelt en van de bedrieglijke simplificaties waarmee zij die armoede
vaak tracht te camoufleren. De ethische betekenis hiervan is duidelijk en reikt veel
verder dan wij, laten we zeggen, vijftien jaar geleden voor mogelijk hielden. Met
een boutade: de informatietechniek is de techniek die wij nodig hadden om de eeuw
van de techniek achter ons te laten.
Laat ik eindigen met drie conclusies:
1. De toekomst moet gezien worden als de oplossing voor het heden, niet als een
verlenging ervan. De ‘wenselijke’ doeleinden mogen nooit verward worden
met de middelen die ze ‘realiseerbaar’ moeten maken; de laatste moeten
ondergeschikt blijven aan de eerste.
2. Wij moeten proberen nieuwe universele doeleinden te formuleren in functie
van een werkelijk globaal systeem. Menselijke toekomst kan niet meer
geconcipieerd worden in het kader van sub-systemen.
3. In ons toekomstproject moet de waaier van mogelijkheden zo breed zijn en de
elementen ervan zo talrijk en verscheiden in waarde als de moderne
informatietechniek kan waarborgen.
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Ethiek en decision-making
Pierre Antoine
De economische, technische en industriële veranderingen in de wereld van vandaag
hebben onvermijdelijk een weerslag op de moraal. Hoe is die weerslag te schatten?
Wij kunnen een lijst aanleggen van de nieuwe problemen die zich stellen in de
verschillende sectoren van de samenleving: in de persoonlijke moraal, de
gezinsmoraal, de maatschappelijke, de politieke, de religieuze moraal. Maar op die
manier wordt de verandering slechts oppervlakkig gemeten: er wordt aan de ethiek
wel een nieuwe inhoud gegeven, maar daarmee wordt nog niet aan haar grondslagen
geraakt. Vaak wordt dan beweerd: de ‘toepassingen’ veranderen, maar de ‘principes’
blijven dezelfde. Ik geloof dat de vraag radicaler moet worden gesteld. Is het niet zo
dat mét de veranderingen in de wereld niet alleen de determinaties van de ethiek
veranderen, maar de manier zelf waarop morele problemen aangepakt moeten worden?
Het gaat niet meer om determinaties die als verworven beschouwd kunnen worden,
maar om de manier waarop, de akt waarin de determinatie tot stand komt.
Die vraag van de determinatie (‘wat moet ik doen?’) is de kern van het ethische
probleem. Gemakkelijk wordt het antwoord erop in twee momenten uiteengelegd:
een eerste, neutraal moment en een tweede, dat dan eerst recht moreel is. Alsof wij
éérst rationeel zouden uitmaken ‘wat we moeten doen’, bijvoorbeeld welke middelen
wij moeten aanwenden voor het doel dat wij ons stellen, en pas daarna ons afvragen
of de in dat eerste moment ontworpen beslissing wel ethisch verantwoord of
integendeel, hoe rationeel en efficiënt ook, ethisch verwerpelijk is. Op die manier
oefent de ethiek wel kritiek uit op de rationaliteit, maar ze doet dat van buiten uit.
Rationaliteit en rede moeten samenvallen. Een handeling die echt redelijk is, is door
het feit zelf moreel. Moraliteit is niets anders dan de rede zelf als praktische rede.
Worden rationaliteit en moraliteit in twee momenten uiteengelegd, dan dreigt de
moraal herleid te worden tot wat stichtende overwegingen zonder vat op het reële
handelen. Dit laat zich tegenwoordig immers door heel andere dingen leiden. De
operationele research, allerlei theorieën van decision-making zijn bezig een hele
praxeologie, een wetenschap van de praxis te ontwerpen, en deze mathematische,
wetenschappelijke, technische aanpak van de praxis is wellicht een van de
belangrijkste ontwikkelingen van onze tijd. Wie deze praxeologie en de moraal
uiteenlegt, doet dat niet altijd omdat hij de moraal als iets subjectiefs en stichtends
beschouwt, maar ook omdat hij heel goed beseft welk een ommekeer door deze
praxeologie van een bepaalde, zogenaamd klassieke of traditionele moraal wordt
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gevraagd. Gaan wij echter terug naar de bronnen (met name de aristotelische bronnen)
van die klassieke moraal, dan zien wij dat zij wel degelijk - wat zij vergeten schijnt
te zijn - een ‘praktische wetenschap’ wil zijn, een wetenschap van de besluitvorming,
van de concrete determinatie van het handelen. Is het dan niet mogelijk dat de
praxeologie van vandaag, in een andere context en verder uitgewerkt, juist die
praktische wetenschap zou zijn? Niet zomaar een neutrale techniek, waar de moralist
niets mee te maken heeft, maar een wetenschap die heel zijn aandacht moet krijgen.

De impasse van het exemplarisme
Waarin bestaat die radicale ommekeer die van de moraal gevraagd wordt? Een
bepaalde moraal gaat er nog altijd van uit dat het ‘goede’ of de ‘waarde’ een soort
ideale, exemplarische werkelijkheid is, die in het doen alleen maar gereproduceerd
of geïncarneerd moet worden. Het goede bestáát echter slechts als het gedáán wordt.
‘Bonum est faciendum’, het goede moet uitgedacht, ontworpen, gecreëerd worden.
Het is geen pasklaar, voorafbestaand exemplarisch ding dat wij alleen maar zo goed
mogelijk moeten kopiëren.
Ik wil hier geen filosofische kritiek leveren op dit ‘exemplarisme’; dat is al vaak
genoeg gebeurd. Ik zeg alleen: het is een naïeve houding, die door de voorwaarden
zelf waarin het handelen tegenwoordig vorm krijgt, helemaal achterhaald is.
Sommigen proberen dat exemplarische denken te vervangen door een denken in
‘modellen’. De term is ‘in’, maar wordt in zoveel verschillende betekenissen gebruikt,
dat je al heel goed moet toezien om te weten wat er precies mee bedoeld wordt. Nu
eens gaat het om explicatieve modellen, waarin door analogieën of formalisering
iets ‘verklaard’ wordt; dan weer om normatieve modellen, waarin vooraf een beeld
wordt ontworpen van wat gedaan moet worden om goed te doen; en vaak vloeit de
ene betekenis ongemerkt over in de andere. Maar wat men er ook onder verstaat, ik
geloof niet dat de moraal nog in staat is met universele modellen te werken. Wij
leven in een bewegende, relationele, evolutieve wereld, waarin de meeste situaties
en de meeste problemen (vooral de echte problemen) zonder voorgaande zijn,
helemaal nieuw. Er bestaan geen universele modellen voor. Deze zijn namelijk ofwel
inadequaat ofwel ineffectief. Inadequaat, als ze bijvoorbeeld alleen maar, op een
strakke en gedetailleerde manier, oude gedragsmodellen blijven opleggen, die niet
meer passen op de veranderde werkelijkheid. Ineffectief, als ze, om aan die
inadequatie te ontsnappen, alleen maar heel vaag, heel algemeen blijven. ‘Wij moeten
rechtvaardig zijn, wij moeten eerlijk zijn’. Dat is heel mooi, maar zegt niets. Wat
moeten wij daarvoor doen, om rechtvaardig en eerlijk te zijn? Op die vraag geven
zulke modellen geen antwoord.
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Het is onmogelijk modellen voor te stellen die tegelijk universeel en doelmatig zijn.
Dat wil niet zeggen dat modellen geen enkele rol kunnen spelen. Alleen echter als
het beperkte en concrete modellen zijn, afgestemd op bepaalde particuliere gevallen.
Maar zelfs dan is nog veel omzichtigheid geboden. Wat moet er bijvoorbeeld met
onze steden gebeuren? De macropolis van de toekomst kan niet opgevat worden als
gewoon een schaalvergroting van oude stadsmodellen: alles zou er direct in vasdopen.
Van de andere kant kunnen wij niet volstaan met ‘ideale’ modellen. Een utopische
architectuur kan wel een hoop valse evidenties ontmaskeren en de creatieve
verbeelding stimuleren, maar concreet kunnen wij er niets mee aanvangen. Steden
worden niet in serie vervaardigd. Historisch, geografisch, sociologisch heeft iedere
stad een eigen gezicht, een eigen persoonlijkheid. ‘Er bestaat geen standaardstad, er
kán geen standaardstad bestaan; er bestaan alleen steden op maat’1. En ten tweede,
al zit de stad natuurlijk altijd in een groter net van relaties, zij moet tegelijk het
levenskader vormen van een tot op zekere hoogte autonome lokale gemeenschap.
‘Wordt het materiële levenskader van die gemeenschap op voorhand op nationaal
niveau vastgelegd, dan wordt de mensen de mogelijkheid ontnomen om hun eigen
toekomst en bestemming te bepalen’2. Natuurlijk is een algemeen beleid, een algemene
strategie ontzaglijk belangrijk: je kunt de dingen niet zomaar op hun beloop laten.
Maar dat veronderstelt niet dat al op voorhand een beeld gegeven wordt van de stad
die er concreet moet komen.
Zo zijn er talloze andere voorbeelden te noemen. Laten we zeggen: onderwijs en
opvoeding. Wij willen mensen vormen voor de toekomst, mensen die iets kunnen.
Maar wie kan nu al determineren wat ze moeten kunnen, wat ze zullen doen, wat
voor mensen zij zullen zijn, wat voor mensbeeld zij zullen realiseren?
Het exemplarisme leidt tot een impasse. In wat wij te doen hebben kunnen wij ons
niet zonder meer laten leiden door een voorafbestaand beeld van wat in het doen
gerealiseerd moet worden. Hoe zouden wij weten wat we moeten doen vóór wij het
doen, als doen juist nodig is om te weten? Het menselijke handelen staat altijd in
relatie tot een bepaalde situatie, bepaalde omstandigheden. Alleen in die relatie
ervaren wij wat ‘waarheid’, ‘rechtvaardigheid’, ‘eerlijkheid’ eigenlijk van ons vragen.
Alles wat alleen maar ‘in het algemeen’ gezegd wordt, is slechts waar en juist in de
mate dat het tendeert naar een lege tautologie. Dat wist de klassieke moraal reeds.
‘Moralia sunt circa singularia’: het morele handelen heeft altijd betrekking op een
singuliere situatie, men handelt nooit ‘in het algemeen’.
Daarmee kan de indruk ontstaan dat alle absolute principes vervallen.

1
2

Aldus een recent rapport van het Franse Commissariat du Plan.
Ibid.
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Van de ‘principes’ geldt inderdaad hetzelfde als wat we daarnet al gezegd hebben
van de ‘modellen’: ofwel zijn ze duidelijk omschreven en kunnen ze doelmatig
worden toegepast, maar dan zijn ze meestal inadequaat; ofwel zijn ze te algemeen,
maar dan is er in de praktijk niets mee aan te vangen. De krampachtige pogingen
van traditionele moralisten om de principes te redden, lijken mij, moreel gesproken,
vaak een gevaarlijke onderneming. Zij willen de oude principes onverkort handhaven,
maar aangezien de gedragsregels die eruit volgen duidelijk niet meer even stringent
gehandhaafd kunnen worden, gaan zij, heel subtiel, uit dezelfde principes andere
conclusies trekken. Misschien is dat refereren naar de oude principes slechts een
stijlformule, zoals het beroep op gezagsargumenten, die (dat wisten de middeleeuwers
al) door iedereen geciteerd kunnen worden naargelang het in zijn kraam past. Zo'n
formeel respect lijkt mij tegenwoordig nogal ijdel, als het al niet als dubbelhartigheid
verstaan kan worden: in theorie worden principes geaffirmeerd waarmee in de praktijk
niet meer echt rekening wordt gehouden. Men houdt vol dat het handelen geleid
wordt door die principes, terwijl het in werkelijkheid geleid wordt door iets anders,
dat helaas vaak niet geëxpliciteerd wordt. Misschien is die andere ‘motivering’ een
goede, maar zo lang ze alleen maar impliciet blijft, kan de indruk gewekt worden
dat men in de praktijk kan doen wat men wil, als de principes woordelijk en
theoretisch maar behouden blijven. In plaats van te vechten voor het behoud van de
principes komen wij er beter openlijk voor uit dat de principes herzien kunnen worden
en proberen wij de goede redenen van wat wij zeggen en doen, te expliciteren,
zichtbaar te maken. Dat is gezonder én eerlijker.

De vier momenten van de besluitvorming
Het klassieke schema van de besluitvorming verloopt als volgt. Voorop staat het doel
dat men wil bereiken. Vervolgens worden in een ‘deliberatie’ het pro en het contra
afgewogen van de middelen die voor dat doel nodig zijn. Het besluit dat daarop volgt,
slaat op de aldus bepaalde, tot in bijzonderheden omschreven middelen. De impasse
van het exemplarisme, de reële voorwaarden van het handelen in de wereld van
vandaag maken dat dit schema als het ware omgekeerd moet worden. Doeleinden
en objectieven blijven ongetwijfeld belangrijke categorieën, maar ze kunnen niet
meer voorop komen. Het ideale of uiteindelijke doel kan niet meer gehanteerd worden
als een voorafgegeven leidraad of principe. Ik geloof dat we beter zeggen dat het iets
is dat uit het doen zelf voortkomt. En dan krijgen wij het volgende pragmatische
schema, waarin vier momenten zijn te onderscheiden.
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1. Het eerste moment is dat van het bewustzijn ‘dat ik iets moet doen’. Ik kan ook
niets doen, de dingen op hun beloop laten of gewoon voortgaan op de ingeslagen
weg. Besluit ik iets te doen, dan gebeurt dat meestal omdat ik ‘door de
omstandigheden gedwongen’ ben. Van kapitaal belang is daarbij de relatie tot de
omgeving: ik moet reageren omdat er iets veranderd is, omdat er iets nieuws is
gebeurd. Ageren is reageren. In een zekere zin wordt een beslissing altijd genomen
onder de druk van een bedreiging: als ik geen maatregelen tref, dreig ik, direct of
indirect, schade te lijden. Willen wij dit eerste moment filosofisch radicaliseren, dan
moeten we zeggen: iedere beslissing wordt genomen onder de bedreiging van de
dood. Het doodsbewustzijn maakt de mens.
2. Hóe reageer ik, hoe bied ik de veranderde omstandigheden het hoofd? Het
tweede moment stelt een dubbele vraag: wat is mogelijk, wat is te voorzien? ‘Wat
is mogelijk?’: ik moet met dromen, ik moet iets doen, maar ik kan niet alles doen,
mijn mogelijkheden zijn beperkt, en ik ben niet vrij van dwang. ‘Wat is te voorzien?’:
de toekomst kan van alles inhouden en niet alles hangt van mij af; wat volgt er uit
wat ik me voorneem te doen? Deze dubbele vraag kan nooit zuiver objectief worden
gesteld, het antwoord erop is niet een constatering zonder meer, maar altijd ook een
keuze en een evaluatie. Ik kan mijn krachten onderschatten of overschatten. Op
dwingende beperkingen die mijn keuze worden opgelegd, kan ik reageren: financiële
beperkingen bijvoorbeeld hangen gedeeltelijk af van de vraag hoeveel geld ik wil
besteden aan die of die post van mijn begroting. De vraag naar wat te voorzien is, is
niet statisch maar dynamisch: ik moet rekening houden met de terugwerkende kracht
van mijn beslissing op mijn prognose; als ik besluit iets te doen, dan doe ik dat juist
om de dingen een andere wending te geven. Van de andere kant kan de prognose
nooit alle onzekerheid wegnemen: iedere beslissing houdt een risico in, is een
weddenschap op de toekomst.
3. Meestal laten mogelijkheden en prognose meer dan één oplossing open. In het
derde moment worden de verschillende mogelijke projecten of ‘strategieën’ nader
uitgewerkt. Dat gaat niet zo maar vanzelf. Ik kan nooit álle mogelijkheden
inventariseren. Altijd is creatieve verbeelding nodig. Er zijn situaties waarin ik me
min of meer kan laten leiden door analogieën uit vroegere ervaringen, maar er zijn
er ook die helemaal nieuw zijn. Bovendien zal geen enkel ontwerp ooit helemaal
voldoen: ieder heeft zijn vooren nadelen. Ik kan alleen tastend te werk gaan,
voortdurend corrigerend, en heb behoefte aan een ‘bijstuur-strategie’, een strategie
die de tekorten, nadelen en risico's welke ze meebrengt, zelf compenseert.
4. Het vierde moment is dat van de keuze tussen de verschillende ontwerpen, het
moment waarop de theorieën van de decision-making betrekking
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hebben, het moment van de besluitvorming. Is één van de projecten duidelijk en ‘in
alle opzichten’ het voordeligste, dan is er nauwelijks een probleem. Meestal is het
echter in één opzicht voordelig, in andere opzichten nadelig. In dat geval moet de
besluitvorming een beroep kunnen doen op methoden van evaluatie, op
voorkeur-schalen, keuzecriteria. Is het duidelijk genoeg geformuleerd, dan kan een
criterium ook in formules omgezet, geformaliseerd worden, maar dat geldt nauwelijks
en zeker niet op hetzelfde niveau voor de vraag welke criteria in de besluitvorming
moeten worden aangelegd. De keuze van het criterium kan m.a.w. nooit helemaal
worden geformaliseerd. Formaliseringen kunnen ons hier helpen om ons denken te
preciseren, aan te punten. Maar ze kunnen het denken en de verantwoordelijkheid
nooit vervangen.
Het hier geschetste schema blijft natuurlijk abstract en summier. Ieder van de
momenten verloopt niet altijd volgens hetzelfde ritme, de methoden waarop in ieder
van de momenten een beroep wordt gedaan, kunnen variëren volgens de gevallen.
Onderling volgen de verschillende momenten niet zonder meer op elkaar, ze reageren
ook op elkaar. Geeft bijvoorbeeld het vierde moment niet direct uitkomst, dan moet
ik misschien eerst even terug naar het derde: met wat meer verbeelding zijn de
ontwerpen misschien nog iets nader uit te werken. Of verder terug naar het tweede:
er zijn misschien nog meer mogelijkheden dan ik eerst gedacht heb. Maar het is hier
niet de plaats om een hele praxeologie te ontwerpen. Het hier geschetste schema is
al goed bruikbaar. Om twee redenen.
In de eerste plaats schijnt het wel degelijk, en beter dan bijvoorbeeld het schema
van doel en middelen, bij de concrete realiteit en de courante praktijk aan te sluiten.
Wordt het wat meer formeel uitgewerkt, dan kan het aangewend worden in complexe
besluitvormingen en past het op heel wat politieke, economische of industriële
‘macro-beslissingen’. In simpeler vormen is het ook terug te vinden in de meeste
van onze dagelijkse beslissingen. Om bijvoorbeeld te weten wat wij onder de vakantie
gaan doen, vragen wij ons niet eerst af welk doel wij beogen, om daarna de meest
aangepaste middelen te bepalen. Wij gaan bescheidener te werk. Wij zoeken uit wat
mogelijk is, en in functie daarvan ontwerpen wij enkele concreet realiseerbare
projecten; daaruit maken wij een keuze en die werken we dan uit. Dat is een manier
van besluitvorming die, geloof ik, veel reëler aansluit bij de morele ervaring. Moreel
handelen betekent niet: op een ideaal mikken en dat proberen te realiseren. Het is
iets bescheideners, dat eigenlijk veel moeilijker en veel meer eisend is: doen wat
mogelijk is en eerlijk proberen dat zo goed mogelijk te doen.
In de tweede plaats maakt ons schema duidelijk welke ommekeer gevraagd
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wordt in de redenering van de ethiek. De traditionele moraal redeneert in syllogismen,
en dat is natuurlijk niet toevallig. Ze werkt met deducties, hetzij uit het wezen van
de dingen, dat uitgedrukt wordt in een definitie, hetzij uit eerste, universele beginselen.
Zelfs de klassieke moraal heeft dit ‘praktische syllogisme’ op nogal uiteenlopende
manieren gehanteerd en eigenlijk nooit helemaal tot opheldering gebracht. Met de
impasse van het exemplarisme en het verval van de principes wordt het helemaal
duidelijk waarom het syllogisme geen adequaat instrument kan zijn om het handelen
te bepalen of te rechtvaardigen. Ook uit deze impasse verschaft ons schema een
uitweg.
Voor evaluaties en onderlinge vergelijking van evaluaties is een instrument nodig
dat tegelijk exact en soepel is, dat zich beweegt in een gebied dat wezenlijk uit relaties
bestaat en dus geen absolute principes nodig heeft. Zo'n instrument is de wiskunde,
en de moderne praxeologie maakt er voortdurend gebruik van. Dat is een van de
dingen die de traditionele moralisten het meest in de war maken. Als ik hier echter
stel dat de moraal geen betere denktrant kan vinden dan die van de wiskunde, dan is
dat niet zo maar een paradox of een boutade. Wel moet die propositie genuanceerd
worden: de berekende besluitvorming dekt niet heel het veld van de morele reflectie.
Maar ik ben bang dat wie het belang van de wiskunde in de besluitvorming miskent,
niet alleen geen besef heeft van wat die wiskunde op het ogenblik is, maar ook nog
altijd een idealistische opvatting van de ethiek erop na houdt, een ethiek die in
werkelijkheid met het handelen niet veel meer van doen heeft.

Waarden en kosten
Als wij de ethiek aanpakken via de praxeologie, als wij m.a.w. ethische problemen
op een pragmatische manier aanpakken, zitten wij dichter bij de concrete voorwaarden
van het handelen. Dat vraagt van de moralist vaak een ernstige bekering. Betekent
dit dat er helemaal geen ethische eis meer wordt gesteld? Integendeel, geloof ik:
reële eisen komen in de plaats van illusoire. Nogmaals, ik kan hier geen hele
praxeologie ontwerpen. Ik wil alleen even een idee geven van wat ze zoal kan
omvatten. Daarom, tot besluit, een voorbeeld om te laten zien welke vragen zij aan
de ethiek kan stellen.
Wanneer men sommige moralisten over moraal hoort spreken, krijgt men de indruk
dat deze zich bijna uitsluitend met waarden bezighoudt. De praxeologie relativeert
dat standpunt: er zijn andere categorieën, waarover de moralist bijna nooit spreekt
en die voor het handelen niet minder determinerend zijn dan de categorie van de
waarde. Die van de dwang bijvoorbeeld, de dwang die het veld van de mogelijkheden
inperkt, of die van het
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risico, die van iedere beslissing een soort weddenschap maakt. Waarden alleen zijn
nooit in staat een beslissing te determineren. Bovendien, waarden zijn niet zo iets
vanzelfsprekends als soms wordt voorgehouden. Duidelijk moet worden gezegd, en
dat is niet altijd zo gemakkelijk, wat men onder ‘waarden’ verstaat en hoe ze worden
geëxpliciteerd. Het zijn geen exemplaristische modellen, die ergens in een ideale
wereld op zichzelf bestaan, in de trant van platoonse ideeën. Spreken we dan
misschien beter van ‘vectoren’, krachtlijnen die het handelen richten? Dan is een
waarde datgene wat belangrijk wordt geacht, dat verdedigd, gered, bevorderd moet
worden. Maar in een pluralistische maatschappij als de onze vindt niet iedereen
hetzelfde belangrijk. Dat maakt dat waarden alleen contradictorisch geëxpliciteerd
kunnen worden, door botsing en discussie tussen verschillende groepen. Dat kunnen
socio-culturele groepen, pressiegroepen of alleen maar voor een bepaalde taak
samengestelde, functionele groepen zijn, maar altijd gaat het om tegenover elkaar
staande krachten. Waarde heeft aldus iets te maken met geweld.
Waarden moeten niet alleen geëxpliciteerd worden. Willen wij er vectoren,
krachtlijnen in zien die het handelen effectief helpen richten, dan moeten ze ook nog
operationeel gemaakt worden: ze moeten zo geëxpliciteerd worden, dat vergelijkingen
mogelijk worden, dat ondubbelzinnig aangetoond kan worden: voor déze waarde is
dít ‘meer waard’ dan dát. Dat is niet altijd eenvoudig, zelfs niet in schijnbaar simpele
gevallen, die gemakkelijk berekend kunnen worden. Wordt bijvoorbeeld economische
welvaart als een belangrijke zaak beschouwd, dan is de vraag nog altijd, wat onder
economische welvaart wordt verstaan: volgens welke indices, volgens welke
combinatie van indices wordt die welvaart geschat? Alleen met behulp van
operationeel gemaakte waarden kunnen wij een orde-relatie opstellen: een
voorkeursrelatie, waarin de verschillende objecten of termen die met elkaar vergeleken
moeten worden, in een rangorde van toenemend (of afnemend) belang ten opzichte
van deze of die waarde geklasseerd kunnen worden.
Een operationele waarde vormt aldus een beginsel van hiërarchie. Maar, in
tegenstelling met wat maar altijd wordt herhaald, bestaat er niet zo iets, kan er niet
zo iets bestaan als een ‘hiërarchie van waarden’. De besluitvorming moet niet met
één waarde, maar met verschillende waarden rekening houden. Zijn de waarden
werkelijk operationeel, dan kunnen de verschillende termen (bijvoorbeeld de
verschillende ontwerpen) de een na de ander in een rangorde van voorkeur geklasseerd
worden ten opzichte van ieder van die waarden. Dat geeft niet meer één orderelatie,
maar verschillende. Is de orde in alle gevallen gelijk, of blijkt een bepaald ontwerp
‘in alle opzichten’ de voorkeur te verdienen, dan is de keuze gemakkelijk. Maar
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dat gebeurt bijna nooit: wat gunstig is in één opzicht, is het niet in andere opzichten.
Is dan niet een soort synthetische klassering mogelijk, een ‘resultante’ van de
verschillende, telkens vanuit een ander standpunt opgestelde orderelaties? Wiskundig
is bewezen dat dit, in het algemeen gesproken, uitgesloten is3. Een ‘hiërarchie van
waarden’ kan ons hier niet helpen. Ze lost het probleem niet op waarmee we dagelijks
geconfronteerd worden: wij moeten altijd met verschillende waarden rekening houden;
in functie van ieder van die waarden is er een verschillende orde van voorkeur; deze
verschillende orden van voorkeur komen met elkaar in conflict. Werkt men met een
hiërarchie van waarden en krijgt één waarde daarin de voorrang, dan wordt alleen
die klassering aangehouden die door die waarde bepaald wordt met uitsluiting van
alle andere klasseringen die door andere waarden worden bepaald.
Overwegingen van hiërarchie (hiërarchie van voorkeur of hiërarchie van waarden)
zijn op zichzelf niet voldoende om tot een evaluatie te komen. Wij moeten niet alleen
kunnen vergelijken, we moeten in een zekere zin ook kunnen meten4. In economische
termen: we moeten met alleen over een waardenschaal beschikken, maar ook over
een prijzen- of kosten-

3

4

Ik maak hier een allusie op het theorema van Arrow. Een resultantenorde moet voldoen aan
een klein aantal minimum-voorwaarden, die meestal als vanzelfsprekend worden beschouwd,
maar waarvan Arrow aantoont dat ze, in het algemeen, onverenigbaar zijn. Een voorbeeld
om dit duidelijk te maken. Als A in de meerderheid van de lijsten de voorkeur krijgt boven
B, dan zal dat ook het geval zijn in de resultantenorde. Een tegenvoorbeeld kan echter
gemakkelijk laten zien tot welke impasse dat kan leiden. Veronderstellen we dat we A, B en
C moeten rangschikken. Jan geeft de voorkeur aan A - B - C (lijst J); Piet verkiest B - C - A
(lijst P); Willem C - A - B (lijst W). A krijgt de voorkeur boven B in twee lijsten tegen één
(J en W tegen P); B krijgt de voorkeur boven C in twee lijsten tegen één (J en P tegen W).
De conclusie schijnt dus te zijn: de ‘meerderheid’ verkiest A boven B en B boven C, geeft
dus evident de voorkeur aan A boven C. Maar dat is vals, want C krijgt de voorkeur boven
A in twee lijsten tegen één (P en W tegen J). (Aangezien de op deze manier opgestelde relatie
niet transitief is, kan ze niet geïnterpreteerd worden als een relatie van voorkeur).
Deze paradox van de meerderheid is niet nieuw; Condorcet zou de eerste geweest zijn om
de aandacht erop te trekken. De verklaring ervan is eenvoudig. Het woord ‘meerderheid’
duidt niet telkens dezelfde groep mensen aan, maar nu eens de ene, dan weer de andere. Als
de snijding tussen die verschillende meerderheden niet inhoudloos is, als er m.a.w. tenminste
één persoon is die iedere keer in de richting van de meerderheid stemt, en als ieder van de
kiezers zin heeft voor coherentie, dan kan men met zekerheid zeggen dat het resultaat van
alle stemmingen samen coherent is, het oordeel vertegenwoordigt van een reële groep van
mensen. Maar is de snijding inhoudloos, zoals in ons voorbeeld, dan vertegenwoordigen alle
stemmen samen het oordeel van niemand en kunnen ze volkomen incoherent zijn.
In wiskundige termen: we moeten van rangtelwoorden overstappen op hoofdtelwoorden.
Rangtelwoorden kun je alleen maar tellen en opstellen in een serie. Hoofdtelwoorden kunnen
opgesteld worden en een maat uitdrukken: 2 + 3 = 5, maar het totaal gevormd door nummer
2 en nummer 3 van een serie heeft op zichzelf geen enkel verband met nummer 5 van die
serie.
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systeem. De kosten schijnen de negatieve ervaring van de waarde te zijn; ze geven
er in een zekere zin de maat van aan.
Hoe komt het toch dat moralisten alsmaar van waarden, bijna nooit van kosten
spreken? ‘Kosten’ schijnen geen ethische categorie te vormen. Ook etisch zijn ‘kosten’
nochtans van fundamenteel belang. Iedere handeling, iedere keuze kost iets. Wij zijn
begrensd, wij hebben niet alle tijd, het leven is beperkt. Realiseer ik één mogelijkheid,
dan sluit ik meteen de realisatie van andere mogelijkheden uit. Wil ik iets bereiken,
dan zijn er altijd andere dingen waar ik van af moet zien. Deze negatieve ervaring
stelt mij in staat de maat te nemen van mijn verlangen, van het belang dat ik hecht
aan wat ik wil. Alleen zo stel ik me niet tevreden met wensen, maar kom ik ertoe
iets echt en efficiënt te willen. Wie zich alleen maar afvraagt: wat wil ik? - drukt
vaak slechts een vage wens uit, zonder te weten of die ook tot een reële handeling
zal leiden of alleen maar tot een vlucht in de droom. Wil ik precies weten wat ik wil,
wil ik het belang meten van een waarde die ik wil realiseren, dan moet ik me afvragen:
wat wil ik ervoor betalen? In geld, in tijd, in moeite, maar ook: welke andere mogelijke
voordelen moet ik ervoor verzaken?
Beweren dat de kostenberekening dus een belangrijke ethische categorie is, is op
zichzelf natuurlijk nog niet genoeg. Hier rijst immers een driedubbele vraag: hoe
worden de kosten geschat, hoe worden ze toegerekend, hoe worden ze verdeeld? Het
schatten van de kosten is geen gemakkelijke zaak. De reële kosten kennen wij
waarschijnlijk pas na de operatie en vaak zullen ze merkelijk hoger of lager liggen
dan de beraamde kosten. Liggen ze lager, dan zeggen we: des te beter, of we merken
het niet eens; liggen ze hoger, dan zeggen we misschien: het sop was de kool niet
waard, of: het was onredelijk er zo'n hoge prijs voor te betalen. Vandaar het belang
en tegelijk de risico's van de prognose en de onmogelijkheid om absoluut alle risico's
te vermijden. Welke posten worden de kosten toegerekend? In een wereld van
veelvuldige correlaties is er geen sprake meer van enkelvoudige oorzakelijkheden.
Economisch gesproken bijvoorbeeld is het niet altijd gemakkelijk uit te maken welke
oplossing in feite de duurste is; een schijnbaar goedkopere oplossing kan achteraf
nog hogere kosten meebrengen dan die men dacht te vermijden. Tenslotte, hoe worden
de kosten verdeeld? Want onvermijdelijk zijn ze ongelijk verdeeld. Dit brengt de
politieke dimensie van de praxis aan het licht, waarvan al iets te zien was toen we
opmerkten dat waarden slechts geëxpliciteerd kunnen worden in de confrontatie van
de aanwezige krachten. De vraag bijvoorbeeld, welke groep mensen geofferd moet
worden aan welke andere groep, is geen economische of technische, maar een politieke
vraag (Raymond Aron)5.

5

Dit artikel is eerder verschenen in Projet, 70, 1970 (14, rue d'Assas, Paris 6e).
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Geschiedenis van de economische wetenschap
J.J. Meltzer
De economie als wetenschap is helemaal nog niet zo oud. Wie verder dan een eeuw
of twee terugblikt, ziet al niet veel meer. Maar over die korte geschiedenis zijn toch
lange verhalen te schrijven. Meer of minder samenhangende verhalen. Een heel
grappige kennismaking met de geschiedenis van de economie vormt de nieuwste
catalogus van uitgever Augustus M. Kelley uit New York, die zich toelegt op de
heruitgave van oude boeken over economie en aanverwante vakken. De catalogus1
telt maar liefst 162 bladzijden. Er staan plaatjes in van oude economen met een kort
levensbericht erbij. En er staan korte kenschetsen in van de herdrukte boeken. Wie
dat allemaal doorleest en op zich laat inwerken, krijgt een heel onsystematisch beeld
van wat er de laatste eeuwen zoal verscheen, maar juist door de puntige teksten en
al die prentjes erbij, blijft er bij de lezer toch heel wat hangen. Kelley heeft wel een
instructieve en geraffineerde manier bedacht om zijn klanten lekker te maken.
Serieus instructief bedoeld is het boek ‘Geschiedenis van de economie’ door professor
van Traa uit Leiden2. Het is wel een beetje fragmentarisch uitgevallen en staat in dat
opzicht dus niet zo gek ver van Kelley's orderboek af. (Zonder foto's dan). Van Traa
begint met enige inleidende en methodologische beschouwingen en vertelt dan in
een paar bladzijden wat er al in oudheid en middeleeuwen over economie is gezegd
(Plato, Aristoteles en de Thomassen Aquinas en Morus). Dan vallen wij in de
mercantilisten: zo op het eerste oog een schraperig en vrekkig volkje met nogal
rammelende theorieën. Tegenwoordig groeit de overtuiging - onder meer uitgedragen
door de bekende Engelse econoom John Maynard Keynes (1883 - 1946) - dat er in
die mercantilistische theorieën toch nog veel bruikbaars zit. (Moe-

1
2

Augustus M. Kelley, Publishers, Reprints Economic and Allied Social Science Classics,
New York, z.j., 162 pp..
Dr. P.C. van Traa, Geschiedenis van de economie, Evoluties in een gedachtenwereld, J.H.
de Bussy, Amsterdam, 1969, 198 pp., f 17,50.
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ten wij daar het paradoxale fenomeen aan toeschrijven dat bij het antiquariaat het
boek van de Nederlandse mercantilist Pieter de la Court uit 1662 ongeveer even veel
kost als Keynes' hoofdwerk uit 1936?). Na de mercantilisten schrijven - vooral in
Frankrijk - de fysiocraten, die zo gebiologeerd waren door de landbouw. Zij
cultiveerden onder elkaar een pseudoreligieuze band, iets dat tegenwoordig bij
groepen economen ook nog wel wil voorkomen. Na het fysiocratische tijdperk rijst
de monumentale Klassieke School op, een overwegend Engelse aangelegenheid. Als
stichter van de Klassieke School, ja als Vader van de economie geldt Adam Smith,
een liberaal en een filofysiocraat die in 1776 zijn hoofdwerk publiceerde. Zijn
volgelingen bleven wel een eeuw aan het woord. Volgens de klassieken zouden de
prijzen van goederen hoofdzakelijk worden bepaald door de hoeveelheid arbeid die
aan de produktie van de desbetreffende goederen is besteed. Aangezien die
hoeveelheid arbeid in beginsel op objectieve wijze kan worden vastgesteld, wordt
wel gesproken van een ‘objectieve waardeleer’. Aan het klassieke bouwsel wordt
getrokken door aanhangers van een ‘subjectieve waardeleer’, die de waarde van
goederen vooral bepaald dachten door het nut dat de consumenten aan die goederen
hechten. Oostenrijk bleek een goede voedingsbodem voor dit soort theorieën.
Het boek besteedt ook aandacht aan socialisten, aan empiristen met hun wantrouwen
van al hetgeen niet door feiten wordt gesteund, en aan onderzoekers van de
conjunctuur. Het laatste hoofdstuk van Van Traa is gewijd aan Keynes, voorlopig
het laatste woord. Hoewel er natuurlijk al weer nieuwe sterren rezen.
Dezelfde stof wordt behandeld in het veel dikkere boek van drs. Behrens3, die in wat
hij zelf noemt ‘dit werkje’ als extra locale attractie op loffelijk uitvoerige wijze
aandacht schenkt aan Nederlandse economische auteurs. Ook aan de taal die zij
spreken. Behrens vermijdt namelijk waar mogelijk uitheemse termen en toont de
Nederlandse vaktaal zeer goed te beheersen. Zowel het boek van Van Traa als dat
van Behrens geven naast schetsen van de tijdgeest, biografische en bibliografische
gegevens, van tijd tot tijd de uitwerking van een stuk economische theorie. Dat is
heel plezierig want de lezer krijgt daardoor niet alleen de geschiedenis van het
economisch denken voorgeschoteld, maar ook een proefje van dat denken zelf. Beide
boeken ontmaskeren de respectievelijke auteurs als zowel goed vakman als goed
docent. Hetgeen niet wegneemt dat de tekst van Van Traa hier en daar van
nonchalance getuigt. Ik heb de twee boeken met grote belangstel-

3

Drs. H.H. Behrens, De ontwikkeling in het economisch denken, Aula, Utrecht/Antwerpen,
1969, 512 pp., f 8,50.

Streven. Jaargang 23

792
ling gelezen, maar als ik een keuze moest maken, zou mij die niet moeilijk vallen.
De tekst van Behrens is oorspronkelijker en beter verzorgd en kost minder dan 2 cent
per bladzijde. Van Traa is vijf maal zo duur. Wees gerust prijsbewust in dit geval.
De Aula-reeks, die onlangs de economen een klap in het gezicht gaf met de schandalig
slechte vertaling van het boek van Samuelson, (kortgeleden kwam een promovendus
in de narigheid omdat hij zo onverstandig was voor zijn proefschrift van de
Aula-vertaling van Samuelson gebruik te maken) heeft met de publikatie van het
boek van Behrens wel wat goed gemaakt. Het boek van Behrens is besproken in
Intermediair van 30 januari 1970 (p. 29). De recensent vindt het maar een oubollig
verhaal waar de drukbezette lezer van vandaag weinig aan heeft. Zou het niet kunnen
zijn dat de drukbezette lezer meer inspiratie kan putten uit deze bedachtzame
geschiedenis van het economisch denken dan uit de stapels oppervlakkige
management-literatuur die hem bedelven? Als ik dan toch mijn mede-recensenten
aan het afvallen ben, wil ik ook nog wel even mijn schouders ophalen bij het grote
enthousiasme voor het boek van Van Traa in het blad Economisch-Statistische
Berichten. Drs. L. Hoffman suggereert door zijn woordkeus in het nummer van 25
maart 1970 (p. 331) bijvoorbeeld dat wij aan Van Traa het verband tussen bisschop
Oresmius en de zogenaamde Wet van Gresham te danken hebben. Het kan natuurlijk
best dat Hoffman nog niet met dat verband op de hoogte was, maar dan heeft hij nog
niet veel handboeken over de geschiedenis van de economie gezien.
Behrens doceerde aan een niet-universitair onderwijsinstituut. Hetzelfde instituut
waaruit een paar jaar geleden het economisch leerboek van drs. Vet4 voortkwam.
Ook al een boek van groot plaatselijk belang. Er is in Nederland namelijk al een
halve eeuw een onplezierige tegenstelling tussen specifieke bedrijfseconomen en
beoefenaren van de algemene economische theorie. Een aantal van de
bedrijfseconomen spreidt zelfs het sectarisch gedrag ten toon dat de aanhangers van
sommige religies kenmerkt. De tegenstelling tussen bedrijfseconomen en algemene
economen heeft tal van persoonlijke aspecten en dat heeft al tot menige emotionele
polemiek geleid. Het aantrekkelijke van het leerboek van Vet is erin gelegen dat het
de standpunten van de beide partijen nu eens rustig en nuchter beschrijft en zelfs
probeert op een verzoening aan te sturen. Vet schrijft op een wijze die voor iedereen
te volgen is. Alle boeken trouwens die ik tot nu toe in deze kroniek besprak, zijn
voor een ruim publiek geschreven. Ik wil nu even een uitzondering maken en enige
woorden wijden aan een meer specialistisch artikel dat in de vakpers verscheen.

4

Drs. J.W. Vet, Economisch calculeren, Amsterdam, 19682.
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Onlangs schreef namelijk drs. Uitermark in De Economist5 een artikel dat zich onder
meer - evenals het boek van Vet - bezig houdt met de tegenstellingen tussen
bedrijfseconomen en algemene economen in Nederland. Opnieuw wordt de kwestie
uiteengezet op een verademende wijze waaraan niemand zich hoeft te stoten. Maar
aan de hand van Uitermark zetten wij zelfs enige schreden op geheel nieuwe paden.
Bedrijfseconomen en algemeen-theoretische economen hebben in Nederland de
laatste decennia heel wat afgekibbeld met als inzet de ‘vervangingswaardetheorie’,
die door een aantal haast evangeliserende bedrijfseconomen soms op nogal potsierlijke
wijze was uitgedragen. Uitermark komt nu tot de ontnuchterende conclusie dat (onder
de nodige veronderstellingen) de vervangingswaardetheorie zich heel goed laat
verstaan met de algemene theorie, daarvan zelfs ‘de uitwerking’ is. Beoefenaren van
de algemene economische theorie kunnen er verder geen bezwaar tegen hebben dat
er een bedrijfseconomische specialisatie bestaat, die zich vooral bezig houdt met de
problematiek van de ondernemer. Want voor de dagelijkse zorgen van de ondernemer
kan de algemene theorie weinig praktische oplossingen geven. De strijdbijl kan dus
onder de grond. Voor heel wat mensen wordt dat wel even wennen. De hier en daar
levende gedachte dat bedrijfseconomie zich op een geheel ander intellectueel niveau
zou moeten afspelen, lijkt mij door Uitermarks betoog ook wel ondermijnd. De
bedrijfseconomische vervangingswaardetheorie vaart op het prijzenkompas dat door
algemene economen wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd en als zelfstandige
waardeleer heeft de vervangingswaardetheorie dus geen recht op pretenties. De
vervangingswaardetheorie als waardeleer moet onverbiddelijk wijken voor de
waardeleer die door de algemene economische theorie wordt geleverd. Intussen kan
de vervangingswaardetheorie zonder bezwaren haar aanbevelingen voor de praktijk
van het ondernemershandelen grotendeels handhaven. De theorie geeft aan in welke
richting de ontwikkeling zal moeten gaan. Als men nu maar genoegen neemt met
deze altijd nog eervolle plaats voor de vervangingswaardetheorie, kunnen de algemene
economie en de bedrijfseconomische specialisatie een betere toekomst hebben dan
het verleden van de afgelopen vijftig jaar zou doen vermoeden. Een toekomst ieder
op zijn eigen terrein en toch weer elk de ander bevruchtend. Tegenover een verleden
dat werd gekenmerkt door allerlei, soms zelfs zielige, schermutselingen.
Concluderend kan worden gesteld dat de bedrijfseconomie er goed aan doet zich
maar te verlaten op de algemeen-economische waardeleer. Dat is

5

Drs. P.J. Uitermark, De Economist, 1969, pp. 433-492.
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niets nieuws, want Uitermark toont aan dat dit in feite altijd al het geval is geweest.
Al die ontkenningen en bestrijdingen zijn daarom achteraf gezien zo komisch. In de
gangbare waarde- en prijsleer van de algemene economie, waarop het geheel is
georiënteerd, fungeert het alternatieve kostenbegrip, dat eigenlijk het hoofdonderwerp
vormt van Uitermarks artikel.

John Maynard Keynes

De alternatieve kosten bestaan uit de opbrengst die men prijsgeeft door het
economische goed in kwestie in een bepaalde richting en niet in een andere richting
aan te wenden. Een voorbeeld. Als men een stuk grond als grasland gebruikt voor
veeteelt en diezelfde grond zou in een andere richting van aanwending, bijvoorbeeld
als akkerland, 10.000 gulden opbrengen aan jaarlijkse baten, dan bedragen de
(alternatieve) kosten van het gebruik als grasland 10.000 gulden per jaar. De kosten
worden dus gevormd door de opbrengst in de meest gunstige andere bestemming.
Dat uitgangspunt van de alternatieve kosten is op het eerste gezicht strijdig met de
vervangingswaardetheorie. Uitermark heeft aangetoond dat bij volledig doordenken
géén strijdigheid bestaat tussen beide uitgangspunten.
Aan wat hier zo heel eenvoudig aan de hand van een voorbeeldje werd verteld,
wijdt Uitermark een uitvoerige beschouwing, waarin hij ook laat zien hoe het
alternatieve kostenbegrip in de loop van de ontwikkeling van de economische theorie
een zeer abstracte hoeksteenfunctie is gaan vervullen. De realiteit wordt met behulp
ervan op een bepaalde wijze geïnterpreteerd.
Uitermark beschreef dus niet de geschiedenis van de economische weten-
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schap als geheel, zoals Behrens en Van Traa dat deden, maar specialiseerde zich op
een bepaald begrip uit de theorie. Er is nog een andere specialisatie bij de
geschiedschrijving mogelijk, namelijk op een of andere persoon, die in de
ontwikkeling van de economische theorie een belangrijke rol speelde.
Zowel Behrens als Van Traa beëindigden hun boek met Keynes. John Maynard
Keynes was een zo belangrijk man dat het de moeite waard is een boek te lezen dat
alleen aan hem en aan zijn ideeën is gewijd. Veel Nederlandstalige boeken over hem
of zijn werk zijn er helaas niet. Onlangs verscheen in Engeland van Michael Stewart
het boek ‘Keynes and After’. Ik besprak het twee jaar geleden in Streven (april 1968,
pp. 735, 736) en zei toen te hopen dat het zou worden vertaald. Die wens is in
vervulling gegaan want dezer dagen heeft Aula het boek uitgebracht6. De vertaling
is hoekig, maar niet slecht. (Het boek verloor wel aan bruikbaarheid doordat de
Nederlandse uitgave geen index meekreeg).
De economische theorie is de laatste tijd weer goed in beweging. Er wordt beseft dat
het keynesiaanse apparaat hier en daar moet worden vernieuwd. Wij horen
tegenwoordig ook andere namen dan alsmaar Keynes. Professor Friedman uit Chicago
bijvoorbeeld doet veel van zich spreken, over hem later meer. Maar Keynes heeft
gedachten geopperd, die nog wel goed zijn voor enige decennia economisch denken.
Elk goed boek dat die gedachten populariseert, heten wij graag welkom.

6

Michael Stewart, Keynes en de moderne economie, Aula, Utrecht/Antwerpen, 1970, 271 pp..
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De kunst na de bevrijding: experimenten in woord en beeld
Erik Slagter
‘De kunst is niet tot stand gekomen
door vormen
die bij de heersende klasse in de mode zijn geraakt
maar door een uitingsbehoefte
die alles wat in de mens leeft
tevoorschijn brengt’.

Graaf Leo Tolstoi geciteerd door Constant Nieuwenhuys, in Reflex, nummer 2.
In 1946 ontmoette Constant Nieuwenhuys in Parijs de Deense schilder Asger Jorn,
die in Denemarken een vrije meer expressieve schilderkunst had gestimuleerd en
een van de initiatiefnemers was geweest van de experimentele groep rond het
tijdschrift Helhesten. Jorn liep er met het idee rond een internationale experimentele
beweging op te richten en hij moedigde Constant Nieuwenhuys aan daar in Nederland
een begin mee te maken. In de winter van '47-'48 leerden Karel Appel en Corneille
het werk van Constant kennen. Zij kwamen in zijn huis aan de Amsterdamse Henri
Polaklaan waar het concept voor het manifest van de experimentele kunst al gereed
lag.
In april 1948, tijdens de opening van een tentoonstelling van Paul Klee in het
Stedelijk Museum van Amsterdam, stelde Appel de schilder Anton Rooskens aan
Constant voor.
Drie maanden later, op 16 juli 1948, richtten Karel Appel, Constant en zijn broer
Jan Nieuwenhuys, Theo Wolvecamp en Tjeerd Hansma de Experimentele Groep in
Holland op. Spoedig daarna sloten de dichters Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar en
Lucebert zich bij hen aan.
De Haagse schilders Jaap Nanninga en Piet Ouborg werden in het volgend voorjaar
door Rooskens en zijn vriend Wolvecamp benaderd. Zij traden echter niet tot de
experimentele groep toe.
Dat is in het kort het ontstaan van de Experimentele Groep in Holland. De
experimentele schilders en schrijvers stelden zich een kunst ten doel die gemeengoed
moest zijn voor allen en waaraan elk mens deel zou kunnen hebben. In navolging
van de Deense experimentelen (o.a. Jorn) zochten zij hun inspiratie voornamelijk in
de volkskunst, de kindertekening en de my-
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thische voorstellingswereld. De schilders liepen weg van een internationale conferentie
over surrealistische kunst1 omdat zij het getheoretiseer en het abstracte denken
verwierpen. De dichters verklaarden niet meer te willen weten van ‘een schoonheid
die slechts gecreëerd wordt om te verblinden. Zij wilden de werkelijkheid en de
waarheid zeggen, zij wilden de wereld en het leven zeggen’2.
Hun standpunten publiceerden zij in het tijdschrift Reflex, waarvan in
september-oktober 1948 het eerste nummer verscheen. Gerrit Kouwenaar verwoordde
daarin voor de poëzie wat Constant voor de schilderkunst tot manifest verklaarde:
‘De beeldende kunst’, schreef Constant, ‘is van een periode waarin zij niets voorstelde
een periode ingegaan waarin zij alles voorstelt.... Zoals een schilderij niet een bouwsel
van kleuren en lijnen is, maar een dier, een nacht, een schreeuw, een mens of dat
alles samen’3. De experimentele schilders baseerden de kunst op de natuurlijke
expressiemogelijkheid van het materiaal en de vrije ontplooiing van de menselijke
scheppingsdrang. Vanuit een gemeenschappelijk ideaal kwamen de schilders en
dichters tot een intensieve samenwerking en wederzijdse beïnvloeding. Hun onderlinge
relaties werden versterkt doordat zij ook de grenzen van de kunst overschreden: zij
schilderden gedichten op linnen, stelden een fles gevuld met de woorden van een
verknipt gedicht als een object tentoon of vulden een schilderij met poëzie aan.
Het mag dan waar zijn wat Gerrit Kouwenaar in 1955 stelde: ‘de experimentelen,
de vijftigers, de ‘atonalen’, of hoe men hen noemen wil, vormden geen club, geen
beweging, geen school’4. In de korte periode dat de Experimentele Groep bestond,
vormden zij wel een actiegroep. Zij baseerden hun activiteit op het beginsel dat het
werken belangrijker is dan het resultaat. Zij stelden zich een doel voor de kunst en
trachtten dat doel door actie, ja door middel van revolutie, te bereiken. Dat wil nog
niet zeggen dat zij die revolutie ook zelf ontketenden; maar wel: dat zij de
omwenteling in de kunst, het doorbreken van een nieuwe tijd na de vernietiging van
de tweede wereldoorlog, gepaard zagen gaan met een revolutie die zij bereid waren
te erkennen, te verkondigen en openlijk te steunen.

1

2

3
4

Conferentie van het Centre de documentation sur l'art d'avant-garde op 5, 6 en 7 november
1948 te Parijs, die de aanleiding was tot de oprichting van Cobra (genoemd naar COpenhagen,
BRussel en Amsterdam) door Asger Jorn, de Belgen Joseph Noiret en Christian Dotremont
en de Nederlandse vertegenwoordiging van de Experimentele Groep: Karel Appel, Constant
en Corneille.
Gerrit Kouwenaar, Poëzie is een realiteit, in Reflex, nummer 2, februari 1949. Vgl.:
Lautréamont: ‘La poésie doit avoir pour but la vérité pratique’. ‘La poésie doit être faite par
tous. Non par un’. (Poésies II, 1870).
Constant Nieuwenhuys, Manifest, in Reflex, orgaan van de Experimentele Groep in Holland.
Nummer 1, september-oktober 1948.
Gerrit Kouwenaar, Geheel namens mijzelf, in Vrij Nederland, 26 maart 1955.
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Zo mag men wellicht de naam Reflex verklaren als ‘een onwillekeurige reactie’ (Van
Dale) en er een revolutionaire betekenis aan verbinden. Het geldt daarbij als een
merkwaardige coïncidentie dat Reflex precies honderd jaar na de revolutie van 1848
verscheen. In een studie in het tijdschrift Simiolus, enigszins verkort afgedrukt in
Vrij Nederland van 9 juli 1966, wezen de kunsthistorici J.A. Emmens en E. de Jongh
op de overeenkomsten met die Franse revolutie ‘waarin verschillende sleutelbegrippen
in Constants betoog en in de meer of minder theoretische uitlatingen van zijn
bentgenoten hun grondslag vonden. Overeenkomsten in de waardering voor de kunst
van kinderen en de folklore, in het optimistisch geloof in het volk en in linkse
denkbeelden in het algemeen’5. Zij noemden ook een belangrijk verschil: de linkse
ideeën in het midden van de vorige eeuw uitten zich in een realistische kunst, Cobra
paarde marxistische sympathieën aan de fantasie van de kindergeest. De theorieën
van de revolutie van 1948 vonden korte tijd aanhang bij Baudelaire, van wie een
citaat in Reflex 2 staat opgenomen: ‘het kunstwerk wordt geboren uit het
verbeeldingsleven van het volk’, zoals eveneens in het artikel van Emmens en De
Jongh is vermeld. De enig juiste consequentie daarvan: de kunst moet door iedereen,
niet door een enkeling gemaakt worden: ‘la poésie doit être faite par tous, non par
un’, trok Lautréamont reeds tachtig jaar voor Gerrit Kouwenaar in 1948 in Reflex
schreef dat ‘de experimentele dichters slechts het instrument willen zijn dat een
nieuwe universele creativiteit registreert’2.
Deze nieuwe universele creativiteit wilde de scheppende eigenschappen van elk
mens erkennen en aanmoedigen en zich niet laten weerhouden door het onderscheid
van schrijver en beeldend kunstenaar noch door het materiaal van de kunst. De
experimentelen brachten in praktijk dat kunst van alles gemaakt kon worden: met
alle talen kon een boek geschreven worden, ook in alle talen tegelijk; ook zonder
woorden, met alleen klanken kon een gedicht ontstaan. Schroot, roestige spijkers of
afval uit de vuilnisbak mochten voor een schilderij gebruikt worden, zoals Karel
Appel laat zien, verf als u dat per se wil, of voorwerpen die men op straat vindt: ‘een
oude op het waterlooplein gevonden spiegel, met het door verwering veroorzaakte
craquelee’, schreef Eugène Brands in de catalogus voor zijn Cobra-werken: ‘deze
ronde diepblauwe deksel binnen de lichtkegel van de straatlantaarn, associeerde mij
onmiddellijk aan de wereldruimte, het universum; een overzichtelijk heelal onder
handbereik, wie zou zich niet bukken en het oprapen. De volgende morgen kocht ik
een busje witte rijwiellak (merk Orion) en binnen betrekkelijk korte tijd had ik mijn
heelal voorzien van

5

J.A. Emmens en E. de Jongh, De kunsttheorie van Cobra, 1848-1948, in Vrij Nederland, 9
juli 1966.
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een compleet melkwegstelsel’6. Dezelfde schilder verkocht aan het Stedelijk Museum
zijn zolderluik, waarvan hij met oranje-wit gebaand zonneschermlinnen een reliëf,
genaamd ‘de zomer’, had gemaakt.
Corneille vertelt: ‘Wij gebruikten alles, hielden van alles. Van kindertekeningen,
folklore, tekeningen van krankzinnigen, negermaskers. Van alles wat de kortste
afstand had afgelegd tussen aandrift en beeld. Wat zuiver en door de cultuur onbesmet
was. Zo wilden wij werken’7. Karel Appel legt evenzeer de klemtoon op de volle
vrijheid: ‘de nieuwe poëtische gedachte is de vrije uiting, zoals de hedendaagse
wetenschap de vrije energie heeft gevonden, d.w.z. los van de aantrekkingskracht
van de aarde’8. En waardoor wordt de vrijheid beter verbeeld dan door de vogel?
Enkele onderschriften bij afbeeldingen uit Reflex bewijzen het: Constant
Nieuwenhuys: verstrikte vogel; Eugène Brands: vleugel in rust; Anton Rooskens:
vechtende vogels. Ook in de gedichten van o.a. Hugo Claus en Remco Campert
komen de vogels vaak voor.
De experimentele kunst kon overal gemaakt worden: ‘in salons en paleizen, in
laboratoria en boerderijen, naast leerlooiersbedrijven, tussen schuren en stallen, op
hokken en zolders, in volkstuintjes en arbeidersachterkamers, overal: bij de
onbewoonbaar verklaarden en in de tehuizen voor onbehuisden, tussen duiven en
koeien en adelaars’, schreef Simon Vinkenoog ter inleiding van een tentoonstelling
van Karel Appel9.
Deze kunst kon op elk moment van de dag gemaakt worden, volkomen
toevalligerwijs, vrij improviserend en alleen geleid door de fantasie. Want de ‘nieuwe
universele creativiteit’ ging uit van de spontaneïteit. De kunstenaars wilden er de
schepping opnieuw toegankelijk mee maken, voor iedereen. De dichters gaven de
voorkeur aan open klanken:
van oe en a staat je ruimte
door mijn hijgen verzadigd
(Lucebert: overhandig mij brekend).

De schilders prefereerden de primaire kleur, ‘die van het bloed-rood van Constant
varieert naar het gras-groen van Jorn, naar het vlag-blauw van Appel, naar het zachte
zandbruin van Corneille of naar diens vogelgeel’,

6
7
8
9

Eugène Brands, De beet van Cobra, '48-'51. Rotterdamsche Kunstkring, 1964.
Wim A.L. Beeren, Signalement van Corneille, in Museumjournaal, juli 1961.
Uitspraken van Karel Appel in het naar zijn aanwijzingen samengestelde Museumjournaal,
mei 1960.
Simon Vinkenoog, Spontaan proza voor Karel Appel. Katalogus Provinciaal Museum te
's-Hertogenbosch, 1964. Herdrukt in: Vogelvrij, 1967.

Streven. Jaargang 23

800
zoals Wim Beeren het uitdrukte in het aan Cobra gewijde nummer van het
Museumjournaal10.
Zij beriepen zich op de vrije expressie en werkten om het plezier in het experiment.
Het werk was daarom belangrijker dan het resultaat. Werkend brachten ze kleuren
en lijnen met elkaar in verbinding of associeerden de woorden met elkaar om er eerst
achteraf een naam aan te geven.

Geen kunst aan
In het creatieve reactorcentrum van de bevrijde kunst was het niet vreemd dat Anton
Rooskens schilderde naast de kinderlijk fonetisch geschreven versjes van zijn
dochtertje. Zo schilderden en schreven experimentele kunstenaars ook met elkaar,
werkten zij samen in het Brusselse Cobra-huis en lieten zij zich door elkaars werk
inspireren. Met het opnemen van kindertekeningen en het primitieve werk van
zondagsschilders in het Nederlandse Cobra-nummer wilden de experimentelen onder
meer zeggen: dat is ook ons werk. De kunst is gemeenschappelijk bezit. Wanneer
Lucebert over Appel, Rooskens en Tajiri; Claus over Appel en Corneille schreef;
Elburg en Kouwenaar over Lucebert, en Vinkenoog en Schierbeek weer over

10

Wim Beeren, Cobra achteraf beschouwd, in Museumjournaal, januari - februari 1962.
Eveneens in Hollands Weekblad, 24 januari 1962.
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ILLUSTRATIES:
1. De Experimentele Groep op de zolder bij Karel Appel. V.l.n.r. staande: Anton Rooskens, Jan
Nieuwenhuys, Eugène Brands, Karel Appel en Theo Wolvecamp; op de voorgrond: Corneille, Gerrit
Kouwenaar, Jan Elburg en Constant Nieuwenhuys met gitaar.
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2. Titelpagina van Goede morgen Haan, een verzameling tekst-tekeningen door Constant Nieuwenhuys
en Gerrit Kouwenaar, in het voorjaar van 1949 uitgegeven door de Experimentele Groep in Holland.
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3. Collectief Cobra-schilderij door Constant, Appel en Corneille en de Denen Jorn en Nyholm in de
herfst van 1949 geschilderd over een schilderij van Richard Mortensen dat zij vonden in het huis van
Erik Nyholm in Funder bij Silkeborg. Het werk werd door Jorn en Nyholm begonnen en is alleen
door Constant, Appel en Corneille gesigneerd.
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4. Constant, Appel en Corneille bij de opening van een tentoonstelling van hun werk in kunsthandel
Santee Landweer te Amsterdam in 1948.
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Appel schreven, dan was dat omdat deze kunst, de poëtische zowel als de beeldende
gemeengoed was en deze kunstenaars haar zo wilden zien. De kunst moest voor en
door allen gemaakt worden.
Vanuit die gedachte kwamen Lucebert en Kouwenaar in het huis van Elburg, door
zijn vrienden wel ‘Elborough’ genoemd, bijeen om er samen gedichten te schrijven
en tekeningen te maken. Gerrit Kouwenaar begon dan bijvoorbeeld met een regel en
gaf een Stichwort voor de volgende regel die door Jan Elburg werd geschreven, die
het papier aan Lucebert doorgaf. Dan begon Lotte Ruting, de ex-vrouw van Elburg,
aan een tekening op een in drieën gevouwen vel, trok de lijntjes door over de vouw
en Lucebert maakte uit die lijntjes een tweede tekening, waarna Jan Elburg het blad
vol tekende. Soms was de werkzaamheid zo inspirerend dat er tegelijk drie tekeningen
ontstonden die dan het gemeenschappelijk bezit van drie kunstenaars waren.
Kouwenaar en Constant maakten in 1948-'49 samen Goede morgen Haan, een
verzameling tekst-tekeningen in een beperkte oplage uitgegeven door de
Experimentele Groep in Holland. In Parijs verscheen in mei 1952 een bundel met
tekeningen door Karel Appel naast gedichten van Hans Andreus: ‘De ronde kant van
de aarde’. Simon Vinkenoog schreef en Corneille illustreerde een ballade ter
gelegenheid van de jaarwisseling 1950-'51. Zo schreven en schilderden ook Dotremont
en Jorn of Alechinsky in samenwerking met elkaar. Lucebert verzorgde de omslagen
voor zijn poëzieuitgaven en voor enige bundels van Andreus, Campert, Kousbroek
en Vinkenoog en deze laatste nam tekeningen van Appel en Corneille op in de
bloemlezing ‘Atonaal’. Appel tekende en Claus schreef: De blijde en onvoorziene
week. En de bundel ‘Paal en perk’ is niet slechts het werk van Hugo Claus, zoals het
Nieuwe werk van Corneille begeleid door Claus' uitgave ‘Over het werk van
Corneille’ niet meer uitsluitend van Corneille was. Hij, de maker, was niet de enige
die dat kon, de geniale bevoorrechte kunstenaar, de boven iedereen verheven dichter.
Hij was slechts een van hen die het deden, de anderen konden het ook. Lucebert
erkende dat feit toen hij een litho van Corneille op poëtische wijze aanvulde. Trouwens
Corneille trok de woordkunst van Lucebert ook tot het parool: daar is geen kunst
aan. Hij schreef zelf gedichten, evenals Constant in Reflex deed. En zo schilderden
Claus en Elburg, en tekenden Kouwenaar, Campert en Vinkenoog. Daar is geen kunst
aan is dan ook de grootste pluim op de hoed die geen hoed is van de experimentele
kunst.
Enkele critici hebben de experimentelen verweten dat zij in de openbaarheid
brachten wat beter nog in het laboratorium kon blijven. Zij hebben ongelijk. Het
proefondervindelijk werkstuk werd voor iedere dichter en lezer, schilder en kijker
gemaakt. Het kon niet te gauw openbaar gemaakt
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en gemeengoed worden. Met zijn gedicht bevestigt de dichter dat hij niet alleen leeft,
wat de beeldende kunstenaar met zijn schilderij doet. Omdat hij niet alleen leeft,
maakte Constant negen houtsneden bij ‘Het uitzicht van de duif’ van Jan Elburg, dat
deze in 1951 tijdens de opening van een tentoonstelling van Constant in de Galerie
le Canard had voorgelezen. De protestsong van Jan Elburg:... ‘de toekomst ligt in de
vuisten van het proletariaat’ inspireerde Constant tot agressieve beelden als
blauwzwarte vlammen en een rode gebalde vuist.
Dat brengt mij op een ander aspect van de Experimentele Groep:

Het verlangen naar revolutie
In november 1949 verscheen het vierde Cobra-nummer in Amsterdam ter gelegenheid
van de internationale tentoonstelling van experimentele kunst in het Stedelijk Museum
met als ondertitel ‘organe du front international des artistes expérimentaux
d'avant-garde’. De gebruikelijke naam: ‘Cobra, bulletin pour la coordination des
investigations artistiques, lien souple des groupes expérimentaux danois (Höst), belge
(Surréaliste-Révolutionnaire) hollandais (Reflex)’ was in de uitgave van de
Nederlandse Experimentele Groep gewijzigd in ‘front des artistes’.
De tentoonstelling werd geopend door Dotremont met een rede die de veelzeggende
titel ‘De grote natuurlijke samenkomst’ droeg. De toespraak werd in het Frans
uitgesproken en enkele aanwezigen die door het rumoer alleen de aankondiging
hadden verstaan, hidden Dotremonts demonstratieve gebarentaal voor Russische
propaganda. Er brak een rel uit, waarna de voltallige Nederlandse sectie zich van de
internationale beweging distantieerde. Op een vergadering werd de volgende dag
besloten tot een nieuwe naam: ‘internationale des artistes expérimentaux’. In dat
vierde en enige Nederlandse Cobra-nummer staat op de eerste bladzijde direct onder
de gewijzigde titel de volgende cri de coeur:
‘C'est notre désir qui fait la révolution’
boven het openingsartikel van Constant die zijn stuk kennelijk zo belangrijk vond
dat hij het voor het internationale gezelschap in het Frans liet verschijnen. In dit
manifest werden dan ook geen doekjes gewonden om de zaken die de Nederlandse
kunstenaars, bij monde van Constant, hoog zaten. De vijfde alinea begint gecursiveerd:
‘Il est impossible de connaître un désir autrement qu'en le satisfaisant, et la satisfaction
de notre désir élementairé, c'est la révolution. C'est donc dans la révolution que se
situe l'activité créative, c'est à dire l'activité culturelle du XXe siècle, la révolution
seule pourra nous faire connaître nos désirs de 1949 même. Aucune
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définition ne peut suppléer à la révolution!’ In de volgende alinea gaat het artikel
door: ‘C'est ainsi que les artistes se sont mis à la découverte de la création étouffée
depuis que la culture actuelle s'est établie, la création étant le moyen par excellence
de la connaissance, donc de la libération, donc de la révolution’11.
Constant herhaalde hier wat hij eerder in het tweede nummer van Reflex, van
februari 1949, had gesteld: ‘de ontwikkeling van de filosofie, van de moraal, de kunst
en literatuur, tonen alle dit beeld van verzet tegen de heersende vormen, van verzet
tegen de maatschappelijke structuur. De Europese creativiteit is revolutionnair, omdat
de Europese samenleving dualistisch is. De formalistische eigenheden van deze
cultuur, nauwelijks verworven, verliezen steeds sneller hun betekenis, en worden
telkens overwonnen door de opflikkeringen van een in de mensheid latent aanwezige
uitingsdrift, die onbevredigd blijft. De ‘genieën’ van onze cultuur zijn zulke
opflikkeringen, en, aanvankelijk bestreden met miskenning en isolement, worden
het genie en zijn verovering spoedig door het cultured formalisme geassimileerd. Zo
werkt het formalisme noodgedwongen aan haar eigen ondermijning, en opent steeds
wijder de poort voor de expressiviteitsdrang, de vrijheidsbeweging van de menselijke
geest, die zij juist in toom beoogt te houden. De drang naar directe expressie, naar
een uitweg voor de opgekropte vitaliteit, door de kunsthistorici beschouwd als de
stimulans voor de ontwikkeling der cultuur is dus in werkelijkheid de sloper ervan.
Hij is de bron van alle revolutionnaire activiteit en tast de fundamenten van de cultuur
steeds verder aan, niet rustend alvorens de oorzaak van de onbevredigdheid is
weggenomen’12.
Men kan zich afvragen of deze stelregels alleen voor Constant golden. De
manifesten zijn alleen door Constant Nieuwenhuys ondertekend en niet namens de
Experimentele Groep als geheel. Akkoord. Niet alle experimentele schilders en
dichters bevestigden Constant in elk opzicht als hun woordvoerder. Maar hij is zeker
niet de enige revolutionair. Niet alleen zijn schilderij is een schreeuw. Ook Karel
Appel revolteert tegen het bestaande:

11

12

Constant, C'est notre désir qui fait la révolution, in Cobra, nummer 4. Amsterdam,
Experimentele Groep in Holland, november 1949. ‘Het is niet mogelijk een verlangen op
andere wijze te leren kennen dan door het te bevredigen, en de bevrediging van ons
elementaire verlangen, is de revolutie. In de revolutie ligt dus de creatieve activiteit, dat wil
zeggen de culturele activiteit van de XXe eeuw, alleen de revolutie kan ons onze verlangens
van 1949 leren kennen. Geen enkele bepaling kan aan de revolutie tegemoet komen’. ‘Aldus
zijn de kunstenaars de schepping die sinds het ontstaan van de tegenwoordige cultuur is
gesmoord, gaan ontdekken; de schepping die het middel bij uitstek is van de kennis, dus van
de bevrijding, dus van de revolutie’.
Constant Nieuwenhuys, Cultuur en contra-cultuur, in Reflex, nummer 2, februari 1949.
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‘schilderen is het voorafgaande vernietigen’. Bij Corneille en Rooskens is het minder
duidelijk aan te tonen. Bij Brands en Wolvecamp is het misschien geheel afwezig,
maar zij vormden dan ook duidelijk een apart bestanddeel in de groep waarin zij zich
eigenlijk niet thuis voelden. Ze hoorden er om andere redenen wel bij: om de
verbeelding van de kinderwereld.
Hoe manifesteert de revoke zich nu bij de schrijvers? Luceberts ‘Gemartelde braid
Indonesia’, zijn ‘Verdediging van de vijftigers’, het ‘Gedicht voor de komende
burgeroorlog’ spreken een duidelijke taal:
Ik draai een kleine revolutie af
.....
Ik draag schuimende koppen op mijn hoofd
Ik draag schietende schimmen in mijn hoofd

(uit: Ik draai een kleine revolutie af)
Bij het lezen van veel regels van Lucebert hoor ik de donder en de kanonnen naderbij
rollen op wielen die regelrecht uit de litho's en schilderijen van o.a. Constant
tevoorschijn komen. Ook Kouwenaar
draagt een waarschuwing bloedjas

(uit: Elba)
tegen het niet verdwenen imperialistische gevaar. En hij heeft
nooit naar iets anders getracht dan dit
het zacht maken van stenen
het vuur maken uit water
het regen maken uit dorst

(uit: Het gebruik van woorden)
Kouwenaar is meer beheerst. Hij voert de guerilla niet vanuit de loopgraaf maar
achter de schrijftafel, maar ook hij verzet zich tegen ‘de heersende vormen’.
Bij Vinkenoog is het moeilijker aanwijsbaar; wel aanwezig, maar eerder in zijn
persoon: de angry young man, dan in zijn werk; zoals Lucebert die zelf minder op
de voorgrond treedt maar spreekt, schreeuwt door zijn gedichten.
Jan - Drietand - Elburg hijst de Vlag van de werkelijkheid:
Ik zou een mens willen maken uit wrok
en afgeslagen splinters: een winterman
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met een eigen gezicht van louter ellebogen
.....
en had hij een minuut te leven
rood zou hij zijn en rood van kindertranen
en rood
Ik wou van mijn lijf een Korea maken

(uit: Willen)
Remco Campert en Hans Andreus zijn ongetwijfeld minder agressief, maar ook bij
hen is het opstandige niet afwezig, zij het minder sterk geprononceerd dan bij de niet
te temmen krijger en ‘geverfde ruiter’ Hugo Claus. Deze enkele voorbeelden
bevestigen de woorden van Constant:
C'est notre désir qui fait la révolution
Woorden die de Cobra-schilders in beeld brachten: bij Constant de agressieve
honden en katten met hun spitse koppen en scherpe tanden, de brandende luchten en
het vlammende landschap met de doorspietste dieren, de doorstoken vogels en
uitwaaierende ontzette mensenhanden; bij Appel de opstandige dieren, drift op zolder,
vrijheidsschreeuw, stieren en boosaardige katten in felle schreeuwende kleuren:
daar barsten hoofden uiteen en vechten woedende dieren
daar mikken mensen op vliegende vogels
gloeiende koppen drijven op de rode wind
en mensen minnen met vuur
tragische figuren krimpen ineen uit angst voor het atoom
grote dieren verslinden de kleine
we zien het monster zich oprichten
we horen een schreeuw

dichtte museumdirecteur Sandberg over hem met gebruikmaking van titels van Appels
doeken13.
Ook bij Corneille, die vrij snel tot een meer abstracte compositie overging, ziet
men de opengesperde angstogen en een verschroeide aarde, net zoals bij Rooskens
met de scherp geslepen vorm, de wervelwind, de hellebaarden en demonen, en bij
Brands met z'n ‘Razende vis’, overspoeld weliswaar door z'n feestvierende
kinderfantasieën maar niet minder gruwelijk aanwezig. Sterker spreekt de agressiviteit
uit Tajiri's helse machines en insecten, ijzeren krijgers en fallische lansen. Om
willekeurig te besluiten met de onderwereld van Alechinsky bevolkt met giftige
slangen, grimmige draken, fantomen en kobolden, een ‘onzalig gebroed’ dat in een
driftige calligrafie is uitgeschreven.

13

W. Sandberg, Woord vooraf, in Hugo Claus. Karel Appel, schilder, 1964.
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Bij al deze Cobra-schilders treft uit veel schilderijen de angstaanjagende
wijdopengesperde blik, de puntige vorm van handen en koppen, vleugels en snavels.
Terecht spreekt Eugène Brands over: De beet van Cobra.
Met de Belgische experimentele beweging, gesticht door Christian Dotremont,
die haar orgaan ‘Surréaliste Révolutionnaire’ noemde, was de Nederlandse afdeling
van Cobra een uitgesproken revolutionaire kunstgroepering. De experimentele
kunstenaars sloegen de handen ineen, vormden een front, verenigden de ‘dromer, de
beeldenstormer en de speler’ (Schierbeek). Hun schilderij is een schreeuw van de
hand. Hun kunst is de kunst van een revolutionaire tijd, een protest tegen een stervende
wereld en zij kondigt een nieuwe aan.
‘Zij neemt er geen genoegen mee dat de wereld bevroren en schijndood blijft
liggen binnen de aanvaarde vormen en onder de aanvaarde namen. Zij gelooft in een
onzichtbare wereld, een ongeziene, die om namen en vormen vraagt en daarin is zij
modern, daarin is zij ook renaissance’, zegt Bert Schierbeek in het boekje ‘De
Experimentelen’14. ‘Tegenover de logische ontwikkeling wordt het avontuur gesteld,
tegenover de zelfvoldane zekerheid het rücksichtlose prijsgeven, tegenover de
duidelijke lijn het aanvaarden van de chaotische ruimte’. En: ‘het experiment kan
uitsluitend bestaan als antithese tegenover de heersende esthetiek’ stelt Constant in
‘De dialectiek van het experiment’15, ‘opdat de kunst eindelijk haar wezenlijke functie
van psychisch instrument ten behoeve van alle mensen, in dienst van de ontwikkeling
naar een waarlijk menselijke levensvorm, zal kunnen uitoefenen’, schreef hij in
Reflex12.
Kunst moet schokken, vindt Karel Appel.
Er trok een stuip door de wereld. Een nieuwe dag brak aan. Goede morgen Haan!
Een blijde en onvoorziene week. De aarde werd opnieuw veroverd door lucebertiaanse
wezens en alechinskyneske dieren, door corneillaanse vogelfiguren, constantisch
vrolijke babyloniërs en appels vragende kinderen en vliegende vissen. Er is een
nieuwe werkelijkheid ontstaan: de proefondervindelijke registratie van een universele
creativiteit.

14
15
12

Bert Schierbeek, De Experimentelen, 1963.
Constant, De dialectiek van het experiment. Katalogus Haags Gemeentemuseum, 1965.
Herdrukt in Opstand van de homo ludens, 1969.
Constant Nieuwenhuys, Cultuur en contra-cultuur, in Reflex, nummer 2, februari 1949.
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De mythe van de secularisatie
Peter Hebblethwaite S.J.
De stelling dat ‘secularisatie’1 helemaal geen vijand van net Christendom is, maar
in feite eruit voortkomt en daarom in zekere zin zijn bondgenoot is, vindt thans grote
aanhang onder de theologen. Bonhoeffer wees er reeds op in zijn Verzet en overgave,
Gogarten wijdde er een geleerd traktaat aan in zijn Verhängnis und Hoffnung der
Neuzeit, Harvey Cox bracht er een allervriendelijkste vulgarisatie van in De stad van
de mens en tenslotte maakte Johann Baptist Metz er een uiterst gecompliceerde zaak
van en voorzag die van een post-Heideggeriaans woordgebruik in Zur Theologie der
Welt. Een aantal theologen vindt de voordelen van de secularisatie vanzelfsprekend.
Een hypothese heeft de kracht van een dogma gekregen. En sommigen zijn begonnen
er pastorale consequenties uit te trekken. Er verschijnen artikelen met titels als ‘Gebed,
religieus leven, ambt, liturgie enz..... in een geseculariseerde wereld’. Dringende
pastorale problemen komen eruit voort. Het wordt tijd om een aantal van de
vooronderstellingen die aan de thesis van de secularisatie ten grondslag liggen, eens
kritisch te bekijken.
Het woord zelf valt niet nauwkeurig te omschrijven. Het is een etiket dat men
plakt op een proces waarvan men beweert dat het voortgang gemaakt heeft in de loop
van de geschiedenis. Het is dus een historische generalisering, blootgesteld aan de
gewone lotgevallen van zulke generaliseringen. Omdat het woord niet in neutrale
zin gebruikt wordt, is het ook een ideologische term en degenen die hem gebruiken,
zijn er gewoonlijk op uit om het proces tot staan te brengen of te versnellen. De
oorsprong van het woord kan worden teruggebracht tot een bepaalde gebeurtenis.
Het werd voor het eerst gebruikt in het Verdrag van Münster in 1648 om de overdraft
aan te geven van eigendommen van de Kerk naar anderen. Sporen hiervan zijn nog
te vinden in de meeste definities die men getracht heeft te geven van secularisatie.
Hier zijn drie voorbeelden.
‘Simpel gesteld.... is secularisatie de beweging die zich verwijdert van de

1

Over de kwestie van de secularisatie leze men ook L. Dupré, Religieus geloof in een
geseculariseerde wereld, in Streven, januari 1969, pp. 356-362.
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traditioneel aanvaarde normen en gevoeligheden m de levensbelangen en gewoonten
van een volk - het loslaten van historische levensstructuren die een religieuze sanctie
veronderstellen’2. Om verwikkelingen te vermijden verstaat Alasdair MacIntyre
eronder: ‘de overgang van de op een christelijke traditie steunende geloofsopvattingen
en activiteiten en instituties naar geloofsopvattingen en activiteiten en instituties van
een atheïstische soort’3. Tenslotte, en het beknoptst van allemaal: ‘Secularisatie is
het historische proces waardoor de wereld ont-goddelijkt wordt’4.
Nu kan het vreemd lijken dat theologen ijverig hun best doen om een theorie aan
te hangen die naar alle schijn hun beroep ondermijnt. Als secularisatie zo ‘atheïstisch’
is als MacIntyre suggereert, wat voor plaats zou er dan nog zijn voor een theoloog
in een volledig geseculariseerde maatschappij? Hij zou eenvoudigweg een
anachronistisch overblijfsel zijn uit een voorbije tijd en plaats moeten maken voor
de socioloog of de psycholoog of een van de andere goeroes van de hedendaagse
maatschappij. Toch hebben de theologen die over secularisatie spreken als over een
onvermijdelijk en onomkeerbaar proces, niet het gevoel dat ze de tak afzagen waarop
ze zitten. Zij maken onderscheid.
Allereerst en meest wezenlijk tussen ‘secularisatie’ als een proces en ‘secularisme’
als een ideologie. ‘Secularisme’ geeft een ingekapselde, binnenwereldlijke,
naturalistische verklaring van het proces van secularisatie. Maar, zo beweren onze
theologen, het aanvaarden van het proces der secularisatie brengt niet met zich mee
het aanvaarden van de ideologie van het secularisme, evenmin als het accepteren
van de positieve wetenschappen betekent dat men het positivisme slikt.
Dan gaan zij verder en stellen dat de joods-christelijke traditie, met haar
leerstellingen van God als schepper en de wereld als schepping, in de geschiedenis
gewerkt heeft als een seculariserende kracht. Ze heeft de wereld ont-goddelijkt. Ze
heeft een verpletterende slag toegebracht zowel aan het pantheïsme als aan het
animisme dat de bossen met bosgoden en de rivieren met nimfen bevolkte. Ze
verklaarde de grote Pan voor dood. En dit proces van ontgoddelijking of
de-sacralisering, zo wordt gesteld, geeft de wereld haar autonomie en maakt in het
bijzonder de opgang van de moderne wetenschap mogelijk. De nadruk die S. Thomas
van Aquino legt op de ‘secundaire oorzaken’ kan in hetzelfde licht gezien worden.
Zo concludeert Metz dat wat hij noemt de ‘Griekse’ gedachte van het ‘numineuze’,
waarin alle horizonten vervaagden in de godenschemering, gedoemd was om te

2
3
4

Bernard E. Meland, The Secularisation of Cultures, Oxford University Press London, 1966,
p. 3.
Secularisation and Moral Change, Oxford University Press, London, 1967. p. 7.
Arnold Loen, Secularisation, SCM Press, London, p. 7.
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verdwijnen: ‘Deze visie heeft de wereld nooit helemaal wereldlijk (seculier) laten
worden, omdat ze God niet helemaal goddelijk liet zijn’5.
Hier moeten we een adempauze houden en eens nagaan volgens welke criteria
dergelijke overwegingen beoordeeld moeten worden. Als generaliseringen van de
historie vragen zij om historische criteria. En welke dat zijn, werd onlangs goed
samengevat door professor J.H. Plumb: ‘Het doel van historisch onderzoek is om,
in de vorm van begrippen en generaliseringen, antwoorden te verschaffen op
fundamentele problemen van historische verandering in de maatschappelijke
activiteiten van de mensen. Die generalisering zal natuurlijk niet onveranderlijk en
onomstotelijk zijn, maar altijd een voorlopige. Toch moet ze zo nauwkeurig, zo
wetenschappelijk, zo gedetailleerd zijn, als research en beleving van de menselijke
realiteit ze maar kunnen maken’6. Tegen deze ‘Wet van Plumb’ is moeilijk iets in te
brengen, maar of theologen altijd aan de strenge criteria ervan voldoen, is een andere
vraag.
We hebben slechts ruimte voor één voorbeeld, maar het is een beroemd voorbeeld.
Bonhoeffer ziet het proces van de secularisatie aan het werk in de overgang van de
Middeleeuwen naar de Renaissance: ze had haar wortels al in het ‘wereldse’
antiklerikalisme van de Middeleeuwen7.
Na hem is deze opvatting nog verder ontwikkeld en nauwkeuriger uitgewerkt.
Maar ze blijft de basisstructuur voor veel historische generalisering. En ze bevat een
drogreden waar David Martin (een belezen socioloog) onlangs op gewezen heeft.
Alleen wanneer de periode van de Middeleeuwen gezien wordt als de ‘norm’ van
religie kan zij gebruikt worden als uitgangspunt van het bewijs. Maar dit is een
ongeoorloofde manier van doen.... Met andere woorden, bepaalde trekken die in feite
voorkomen in het katholicisme van de elfde tot de dertiende eeuw worden gebruikt
als de definitie van religie. ‘De punten die men uitkiest’, zegt David Martin, zijn
gewoonlijk ‘de tijdelijke macht van de kerk, extreem ascetisme, realisme in de
wijsbegeerte, en kerkelijke overheersing op de gebieden van kunstbevordering en
wetenschap’8. Het is duidelijk dat als deze punten onze definitie van religie uitmaken,
elke verandering, elk afwijken van dit patroon noodzakelijk beschreven moet worden
als secularisatie. Maar als zij nu slechts een willekeurige of toevallige verzameling
zijn van kenmerken uit een bepaalde periode der geschiedenis? Bovendien hangt het
argument af van de secularistische mythe omtrent religie, die door Martin bijzonder

5
6
7
8

o.c., p. 30.
The Death of the Past, Macmillan, London, 1969.
Verzet en overgave.
The Religion and the Secular, Routledge and Kegan Paul, London, 1969, p. 31.
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goed wordt samengevat: ‘Eens, lang geleden, in de bloeitijd van de religie, leefde er
een seksueel gefrustreerde eremiet op water en brood....’.
De seculariserende theologen hebben dit sprookje geloofd. Zij schijnen impliciet
verder te werken op de basis van Comtes drie fazen van de mensheid: het magische
of religieuze wordt verdrongen door het metafysieke, dat op zijn beurt bij de dageraad
van de moderne tijd vervangen wordt door het wetenschappelijke. De hele discussie
hangt af van deze evolutionistische visie op de menselijke geschiedenis. En hoewel
zij sommige aspecten van de geschiedenis verklaart, maakt ze andere onbegrijpelijk.
Ze past beter op de feiten als we de drie fazen niet zien als chronologisch op elkaar
volgend, maar liever als drie aspecten of lagen van de menselijke ervaring (De theorie
van professor Waismann over de ‘taal-lagen’ zou hier in passen). Met andere woorden,
wetenschappelijke denkgewoonten hebben niet ‘afgerekend met’ religieuze problemen
of ze overbodig gemaakt: ze liggen eenvoudig niet op hetzelfde niveau. De
spectaculaire Galileï-affaire heeft ons misleid. Het was niet in strikte zin een conflict
tussen ‘religie’ en ‘wetenschap’. Het was een conflict tussen ‘wetenschap’ en een
‘theologie’ die zich ongeoorloofd op een niveau ging bewegen dat niet het hare was.
Seculariserende theologen zijn ook geneigd een onjuist gebruik te maken van het
onduidelijke begrip ‘moderne mens’. Deze wordt de norm van rationaliteit en alles
wordt geaccepteerd of verworpen of aangepast overeenkomstig de eigenschappen
die aan de moderne mens worden toegeschreven. Er wordt van hem gezegd, in een
beroemde zin, dat hij mondig geworden is, dat hij moreel volwassen is geworden,
dat hij de geheimen van het heelal in zijn macht heeft gekregen, soms dat hij een
soort technologische Prometheus is. Ik wil niet discussiëren over de geldigheid van
deze omschrijving. Maar de reikwijdte ervan zou in ieder geval nader gepreciseerd
moeten worden. Zijn deze beweringen omtrent de ‘moderne mens’ niet net zo iets
als wanneer we zeggen: ‘De mens heeft de maan bereikt’, hoewel U en ik dat niet
gedaan hebben? We moeten ook denken aan de opmerking van Claude Geffré in een
recent nummer van Concilium. Na te hebben aangegeven dat over de ‘moderne mens’
zo vaak gedacht wordt in termen van ‘produktiviteit, efficiency en rationaliteit’, zegt
hij: ‘Maar het is zeer belangrijk, dat het waarachtig menselijke niet alleen door de
rationaliteit wordt bepaald en dat een nieuw mensentype zichzelf aan het zoeken is
dat alle gewicht toekent aan fantasie, creativiteit, symbool, onverplichtheid en geluk’9.
Daar ben ik het mee eens. We behoeven de akelige, ‘God-vergeten’, eendimensionale,
technologische moderne mens niet als onze norm te nemen.

9

De toekomst van het kloosterleven in het tijdperk van de secularisatie, in Concilium, november
1969, p. 78)
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Een laatste veronderstelling van de seculariserende theologen moet nog ontmaskerd
worden. Onvermijdelijk moeten zij de intelligentsia tot gids nemen naar de toekomst
van de menselijke bewustwording. De theorie van de secularisatie veronderstelt een
geseculariseerde kijk op de heilsgeschiedenis die veel optimistischer is in haar
beweringen omtrent het verleden en de toekomst dan de christelijke Heilsgeschichte
ooit heeft durven zijn (behalve in Bossuets Histoire Générate). David Martin heeft
gesproken over het ‘edele leger van de ideologische non-conformisten’ die ‘begiftigd
zijn met een historische periscoop, die hen in staat stelt de eerstvolgende stap
voorwaarts te zien in de opmars der mensheid, terwijl de grote massa's nog onder
water blijven. Maar in volgende generaties zijn deze zelfde grote massa's in staat die
vooruitziende kijk te delen, terwijl de verkenners opnieuw verder getrokken zijn in
hun onverschrokken zoeken’ (o.c, p. 29). Volgens deze visie kun je, als je de juiste
intellectueel treft, de toekomst kennen. Hij zal in de meeste gevallen de meest
vervreemde en ongelukkige mens zijn.
Er zijn een aantal vragen die seculariserende theologen zichzelf zouden moeten
stellen. Ichabod, de glorie, zegt men, is verdwenen. Ik zou willen zeggen dat ze niet
zozeer verdwenen als wel verplaatst is. We kunnen dit proces in het Nieuwe Testament
zien. De Tempel was de typische, inderdaad de archetypische ‘heilige plaats’, zo
sterk dat hij door contrast de definitie van ‘profaan’ verschaft (d.w.z. wat buiten de
tempel is). In het jodendom was de Tempel de geprivilegieerde plaats geworden voor
de ontmoeting met de Heer, de plaats waar zijn glorie verbleef. Maar Jezus leidt zijn
leerlingen de Tempel uit en Jeruzalem uit. Zij moeten aanbidden ‘in geest en in
waarheid’. Hij voorspelt de vernietiging van de Tempel. De nieuwe tempel is zijn
lichaam, dat opgewekt zal worden na drie dagen. Van dat ogenblik af heeft het zin
om met Sint Paulus over de gedoopten te spreken als ‘tempels van de H. Geest’. Het
heilige bij uitstek, de tempel, moet gevonden worden in de mensen. Het is interessant
dat de hedendaagse mens, waar men zich zo vaak op beroept, het woord ‘heilig’ heel
weinig gebruikt, maar dat hij in redevoeringen spreekt over ‘de heiligheid van de
menselijke persoon’. Onze afschuw bij moord komt voort uit dit besef van de
heiligheid van de mens.
De seculariserende theologen hebben gelijk dat zij de onechte heiligheid aanvallen.
Zij hebben ingezien dat wij het heilige vaak ‘bevroren’ hebben in speciale vormen,
kleding, voorwerpen, stijlen van architectuur. Maar het heilige is niet geëlimineerd.
Het moet opnieuw bevrijd worden en vooral, het moet opnieuw geplaatst worden in
de menselijke persoon, die voortdurend verwondering, ontzag en eerbied opwekt,
welke de kenmerken zijn van de aanwezigheid van het heilige.
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Cultuur als fossiel
Eric De Kuyper
De traditionele cultuur zouden wij, met Edgar Morin1, ‘la culture cultivée’ kunnen
noemen: de gecultiveerde cultuur. De redundantie in de term wijst er al op dat deze
cultuur niet meer zo vanzelfsprekend is, dat wij iets menen te moeten cultiveren dat
ons eigenlijk vreemd is (geworden). Een cultuur van Waarden, van Meesterwerken:
overgeleverde vormen en genres, blijvende verworvenheden. Maar dienen die nog
het geluk? Op die simpele vraag komt het toch altijd aan: maakt cultuur mensen
gelukkig? In hetzelfde - belangrijke - nummer van Communications over La politique
culturelle schrijft Marc Netter: ‘Je rejette la notion de “valeurs” dans la culture. Rien
ne vaut que ce qui sert à l'Homme pour son bonheur’.

Een omweg als inleiding
Enkele jaren geleden heb ik hier iets geschreven over de animatiefilm2. Het kan lijken
alsof dat pas gisteren was, maar in die korte tijd schijnt het genre al goed op weg te
zijn om helemaal uitgehold te raken en te verstarren, zowel in de socialistische landen
als in het Westen. Al is die verstarring ginder anders te interpreteren dan hier. In de
socialistische landen is de sclerose van een eens gevonden perfecte vorm een
fenomeen dat ook op allerlei andere gebieden valt te constateren. Denken we slechts
aan de mise-en-scène-kunst van het Berliner Ensemble, aan de Poolse of Tsjechische
affichekunst, die in de jaren vijftig tot de hoogtepunten van de grafische kunst
behoorde, maar nu de karikatuur van zichzelf is geworden; denken we aan de
theaterdecors van een Svoboda, aan de Russische balletkunst, aan de hele
filmproduktie. Het is alsof men er naïef-idealistisch uitging van het geloof dat het
mogelijk moet zijn om zo iets als goede, volmaakte vormen te scheppen. Er bestáát
een volmaakte vorm van de

1
2

Edgar Morin, De la culturanalyse à la politique culturelle, in Communications, 14, Ed. du
Seuil, Paris, 1969.
E. De Kuyper, Naïef kijken. De Tsjechische animatiefilm, in Streven, april 1966, pp. 634-641.
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affiche, een volmaakte vorm van de animatiefilm, van de theaterdecoratie en
-enscenering (en verder doorgetrokken: een volmaakte vorm van filmen
theateropvoeding, van opvoeding tout court, van staatsbestel...). Eens dat die vorm
gevonden is, is creativiteit niets anders meer dan reproduktie, correctie en aanpassing
ervan. In het Westen lijkt dit onvoorstelbaar, vooral omdat wij zozeer gedreven zijn
door zucht naar verandering, vernieuwing, mode en consumptie. In de socialistische
landen wordt de vorm als een autonoom ding beschouwd, dat een relatieve graad
van perfectie kan bereiken en waarmee dan verder gewerkt kan worden. Wij vatten
vorm op als iets waarin gewerkt moet worden, altijd weer opnieuw, altijd weer in
nieuwe vormen. Zo gezien lijkt het socialistische cultuurbedrijf een soort idealistisch
formalisme te zijn (juist dat wat zij ons meestal verwijten), terwijl het in het Westen
op een pragmatisch materialisme gaat lijken.
De verstarring van de animatiefilm in het Westen is dan ook aan heel andere
oorzaken te wijten: vooral aan de onmogelijke situatie waarin de korte en
niet-fictiefilm in het algemeen terechtgekomen zijn ten gevolge van de opkomst van
de marginale film. Animatiefilm is doorgaans korte film, al was het maar vanwege
de hoge, steeds stijgende produktiekosten. Het fenomeen ‘duur’ is door de marginale
film echter grondig gewijzigd: een film kan enkele seconden duren of negen uur. En
naast de commerciële en de marginale film is er geen behoefte meer aan een
tussengebied dat opgevuld zou moeten worden door de animatiefilm. Aldus in de
hoek gedrukt, schijnt de animatiefilm niet anders meer te doen dan zichzelf te
reproduceren en te karikaturiseren. Hoé gebeurt dat?
Door het gebruik van tekeningen, poppen of een andere elementaire materie wordt
in de animatiefilm de werkelijkheid altijd gereduceerd. Maar nu gaat dat met een
slecht geweten gebeuren, men gaat aan overcompensatie doen. Twijfel ontstaat aan
de elementaire matière waarmee de a-film altijd werkt, gevoed door de onrust: wordt
die matière door anderen wel au sérieux genomen? Men gaat er boodschappen, kreten,
waarden aan verbinden. Maar omdat deze er altijd maar van buiten af aan gekoppeld
kunnen worden, ontstaat er een disproportie tussen het uitgangspunt (de elementaire
materie) en de vermeende draagkracht ervan. Daarmee wordt het genre zelf, beter:
de materie waarmee gewerkt wordt, onderschat en ondergraven.
Er zijn voor de animatiefilm betere tijden geweest. Toen hij nog iets liet zien van
de inwendige, in het genre zelf ingebouwde, dialectiek tussen materie en ‘boodschap’.
Een prachtig voorbeeld hiervan blijft de poppenfilm De oude Tsjechische legenden
van de onlangs overleden Jiri Trnka. Zonder complexen werd hier met poppen
gewerkt, poppen die mensen kunnen verbeelden, nooit mensen kunnen zijn, met al
de vormelijke conse-
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quenties van deze eerste ambivalentie. Een reeks verhaaltjes, sagen, legenden uit de
Tsjechische geschiedenis geven een hele mythologie te zien. Verschillende westerse
archetypen komen erin voor: de leider, de groep, het volk, het ras, de mythe van het
patriarchaat. En dat vormt dan de tweede ambivalentie. Door poppen voorgesteld,
lijken dit op het eerste gezicht mythen uit een ver verleden. Maar dit is slechts schijn.
Zonder moeite stappen we deze archaïsche denksfeer binnen: de mythen zijn nog
altijd van onze tijd. Nu je er (toevallig in een Tsjechische context) mee geconfronteerd
wordt, ga je je afvragen: is er wel een verschil tussen die Tsjechische en onze Vlaamse
of Hollandse Legenden? Enkele accentverschuivingen doen je belanden in de Sagen
van het Dritte Reich. Ook die horen nog tot onze wereld: dit is ons verleden, dit zijn
wij. Maar de boodschap is wezenlijk dubbelzinnig. Een loflied op Waarden (de
waarden van het Tsjechische volk) in de kinderlijk-naieve vorm van een poppenspel.
Het omgekeerde van idolatrie (beeldendienst, religieuze verering van materiële
dingen). In plaats van de mythen, zoals gewoonlijk gedaan wordt, te vergroten,
worden ze hier tot poppen herleid, gelilliputiseerd. En worden wij in direct contact
gebracht met twee waarden- of cultuursystemen tegelijk: dat van de Grote Waarden
en dat van de doodgewone kinderpop; de ‘culture cultivée’ en de cultuur van alledag.
Vanuit de tweede wordt de eerste aan een radicale kritiek onderworpen.

Functieverlies van cultuurvormen
Met hoeveel dergelijke dingen uit de gecultiveerde cultuur blijven wij nog atijd leven,
al hebben zij allang - het ene meer, het andere minder, er zijn verschillende gradaties
en dat maakt het juist zo boeiend - hun vitale socio-culturele functie verloren? Vaak
zijn ze met zoveel taboe's omhuld, dat men het nauwelijks aandurft wat er van hun
rol nog overblijft onbevangen kritisch onder de loep te nemen.
Over dat functieverlies van bepaalde kunstvormen en -waarden - soms ben je
geneigd te zeggen: van de ‘culture cultivée’ in haar geheel - zijn reeds voor de oorlog
behartenswaardige dingen gezegd door Walter Benjamin: ‘Innerhalb grosser
geschichtlicher Zeiträume verändert sich mit der gesamten Daseinsweise der
menschlichen Kollektiva auch die Art und Weise ihrer Sinneswahrnehmung’, en
verder: ‘Die Art und Weise, in der die menschliche Sinneswahrnehmung sich
organisiert - das Medium, in dem sie erfolgt -, ist nicht nur natürlich, sondern auch
geschichtlich bedingt’3. Dergelijke overwegingen zijn natuurlijk nog veel actueler
gewor-

3

W. Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Suhrkamp
Verlag, p 17.
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den met de opkomst en de ontwikkeling van de massa-media, waarvan een Walter
Benjamin nog slechts een glimp kon opvangen.
De vraag is dan: wat gebeurt er allemaal met die expressiemogelijkheden die hun
functie verloren hebben? De hele discussie over de cultuurpolitiek loopt altijd weer
vast in het woekergewas van allerlei resten van waardendeterminismen, romantische
of burgerlijke opvattingen over kunst en cultuur. Men gaat het probleem dan te lijf
met cijfers: is het nog wel verantwoord zoveel geld te besteden aan toneel, ballet,
opera? Daarmee wordt het wezenlijke probleem alleen maar omzeild. De vraag naar
de functie van die resten van de ‘culture cultivée’ wordt weggemoffeld, de enige
vraag waarmee men zich bezig durft houden is: is de verspreiding, is de communicatie
nog wel aangepast?
Wat de spreiding betreft, gaat men dan vanuit een zogenaamd democratisch
standpunt redeneren; vooral politici speculeren daar graag op. Men moet dan
constateren dat ‘cultuur’ nog altijd beperkt blijft tot de maatschappelijke elite, tot
bepaalde geografische gebieden. Dat wil men dan gaan veranderen: iedereen moet
de kans krijgen om door de cultuur geraakt te worden (als door de staf van een
tovenaar). Principieel is dat natuurlijk toe te juichen, op voorwaarde evenwel dat dan
ook iedereen de kans moet krijgen om die cultuur af te wijzen. En af te wijzen niet
omdat hij ‘cultured onderontwikkeld’ is, maar juist omdat hij er zich wel degelijk
van bewust is dat ‘cultuur’ niet noodzakelijk is voor zijn geluk. Dat is iets waar we
nog lang niet aan toe zijn en waarmee in de mooiste plannen voor cultuurspreiding
nooit rekening wordt gehouden. Er mogen voor mijn part zoveel culturele centra
komen als de plannenmakers lief is, maar ik moet daar mijn misprijzen, eventueel
mijn agressie tegenover kunnen stellen en die ook maatschappelijk kunnen
organiseren.
Schort er iets aan de communicatie, dan zijn het meestal de kunstenaars of auteurs
zelf die er iets aan proberen te doen. Ze zoeken naar vernieuwing, aanpassing. Op
het eerste gezicht schijnen hun pogingen soms te slagen, op lange termijn blijken het
slechts, vaak groteske, schijnoplossingen te zijn, zelfs al zijn er vaak onmiskenbaar
belangrijke kwalitatieve elementen in het spel. In het theater bijvoorbeeld zijn er
geniale vernieuwingen geweest, naast louter formalistische. Maar geen van de twee
heeft in feite iets kunnen veranderen aan het theater zelf, aan zijn maatschappelijke
functie, die gedetermineerd is door een eeuwenlange evolutie en hierin, hoe dan ook,
is vastgeraakt. Hetzelfde geldt voor de opera, het ballet, het concert, enz. Vernieuwing
kan bij uitzondering wel eens iets als een schijnfunctie doen ontstaan. En dan ben je
geneigd te zeggen: het werk van een Balanchine, een Strawinsky, een Brecht kàn in
de maatschappij van vandaag toch niet alle functie verloren hebben! Eén ding staat
echter vast: maatschappelijk,
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en dan bedoel ik wel degelijk politiek, valt die functie in het niet in vergelijking met
die welke de film, om maar iets te noemen, heeft gehad in dezelfde periode.
We zitten dus met een onmogelijke opgave. We moeten de ‘cultuur’ erkennen die
nu eenmaal nog altijd bestaat, maar van de andere kant moeten we ze ook danig
relativeren, omdat ze voor een groot deel haar functie heeft verloren. Omdat ze een
rest is geworden, een fossiel. Er is maar één uitweg, geloof ik: cultuur werkelijk gaan
beschouwen als een fossiel en er zo mee leren omgaan. Dan krijgt ze haar mogelijk
efficiënte functie: die van een ‘dode ziel’, die inderdaad in ons blijft rondspoken.

Leren leven met fossielen
Bijvoorbeeld de opera. Het is een mooi voorbeeld. Je kunt het toch niemand kwalijk
nemen dat hij er niet van houdt, dat hij het belang er niet van inziet. Er zijn nu eenmaal
cultuurfenomenen die zo historisch bepaald zijn, dat ze mensen van vandaag niet
meer aan kùnnen spreken. Het lyrisch theater is op een bepaald ogenblik in de
geschiedenis ongetwijfeld één van de hoogtepunten geweest in de Westerse
Beschaving (met hoofdletters), een van de zuiverste momentopnamen van een
bepaalde periode. Maar juist als zodanig is het een rest, een fossiel. Operacultuur
kan nooit meer in dezelfde voorwaarden geconsumeerd worden als vroeger. Ze
behoort voor een groot deel tot een wereld die niet meer bestaat en nooit meer hersteld
kan worden. De enige manier om nog met opera te leven is ermee te leven als met
een anachronisme, een studie-object, een momentopname uit het verleden, ons
verleden, een brokstuk daarvan dat op een miraculeuze manier in deze tijd blijft
rondzwerven, zoals bijvoorbeeld films uit de jaren dertig op een vreemde manier in
de jaren zeventig blijven rondhangen.
Hetzelfde geldt in mindere of meerdere mate voor vele andere aspecten van de
‘culture cultivée’. Al lijkt het voor de opera - en het ballet - wel iets duidelijker te
liggen. Er bestaat weliswaar nog altijd zo iets als Don Giovanni en de Ring; er bestaat
hier en daar nog altijd een 19e-eeuws operagebouw, er is nog een Maria Callas die
een museumglans kan geven aan La Norma. Maar de opera is dood. Hier kan zelfs
niet eens meer van een crisis worden gesproken. Het theater daarentegen verkeert
wel degelijk in een crisis en juist dat maakt het - vanop afstand bekeken - toch nog
altijd boeiend. Het hele theatrale gebeuren steunt, geloof ik, op een groot misverstand.
Het speelt zich af in de actualiteit, maar hoe modern het ook wil zijn, hoezeer het
ook hedendaagse vragen reflecteert of op de voet volgt, het blijft wezenlijk gebonden
aan zijn rituele oorsprong en is als zodanig een anachronistisch gebeuren. Dat zou
eigenlijk het uitgangspunt moeten
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zijn om het probleem van het theater eens zuiver te stellen. Ik geloof namelijk niet
dat het theater zich ooit van dit determinisme los kan maken. De vraag is echter of
de functie die het moet uitoefenen, niet ‘vertaald’ kan worden. Daar kom ik verder
op terug met het voorbeeld van Brecht.
Mijn propositie is dus: laten wij de ‘culture cultivée’ beschouwen als een fossiel,
als een stuk verleden dat toevallig vandaag blijft voortbestaan, waar we dus een soort
gespecialiseerde belangstelling voor op moeten brengen: ‘eigenaardig’, ‘mooi’,
‘folkloristisch’, een ‘historisch document’, in ieder geval een verschijnsel dat ons
voor een groot deel ontsnapt, waarvan wij de draagwijdte niet volledig meer kunnen
aanvoelen, maar misschien anders - helemaal anders - moeten beleven. Wagner,
Tsjaikowsky/Petipa of Shakespeare hoeven niet te verdwijnen, maar laten wij onszelf
niet wijsmaken dat wij er nog op een bevredigende, laat staan volledige manier
toegang toe hebben. Ze zijn er beter mee gediend als wij ze als resten behandelen.
Belangrijk wordt dan echter wel, dat wij die resten opnemen in de actualiteit, d.w.z.
toetsen op de existentieel-politieke functie die ze nog kunnen hebben in de wereld
van vandaag. En het is niet onmogelijk dat uit die confrontatie - zuiverder gespeeld
dan nu - verrassende dingen te voorschijn komen.
Cultuurvormen zijn vergankelijk, kunnen sterven, kunnen tot fossielen vergaan.
Alles wat niet goed meer verstaan wordt, wordt maatschappelijk inefficiënt. Is dood.
En tegenwoordig gebeurt dat soms ontzettend vlug. De oude Tsjechische Legenden,
het voorbeeld waarmee ik begonnen ben, was een prachtige manier om onze mythen
te verbeelden, maar de poppentaal waarin dat gebeurde blijkt zonder weerklank te
blijven bij andere cineasten en bij het publiek. Wat moeten wij dan doen? Het koste
wat het wil de poppenfilm in leven trachten te houden, ook nu Trnka dood is? Niet
alleen houden wij dan een taal in het leven (deze poppentaal, de ‘theatertaal’, enz.)
die wij niet meer helemaal verstaan, maar wij nemen daarmee een gevaarlijke last
op ons. Juist in de mate dat de ‘culture cultivée’ haar maatschappelijke functie verliest,
gaat ze vervreemdend werken. Als eerbiedwaardige erfenis uit het verleden, beladen
met prestige en het aureool van bezit, gaat zij een vervreemdende macht uitoefenen
op het leven van vandaag4.

4

Dit is hier misschien niet veel meer dan een bewering. Ik wil er later nog wel eens uitvoeriger
op terugkomen. Eén voorbeeld alvast om te illustreren wat ik bedoel. In Lutte de classe, een
door arbeiders gemaakte film over de klassenstrijd, die een paar maanden geleden op de
Nederlandse televisie te zien was, wordt vooral de strijd getoond van een vrouw in de fabriek.
Zij is, zegt zij, door die strijd meer mens geworden, gelukkiger. Maar aan het eind valt ineens
het woord: ook cultureel ben ik geëmancipeerd, ik lees Franse klassieken en heb een
Picasso-reproduktie in huis hangen.
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Cultuurvormen zijn ook verscheiden. De ‘culture cultivée’ kan niet als een monolitisch
blok beschouwd en beleefd worden, die globaal tegenover de ‘massacultuur’, de
cultuur van de massa-media, gesteld kan worden. En evenmin wil ik, intellectualistisch
of formalistisch, de ene vorm van ‘gecultiveerde cultuur’ tegen de andere uitspelen.
Voorzichtig, maar nadrukkelijk wil ik voor een ander criterium pleiten dan dat van
de ‘waarde’: dat van het ‘nut’. Het enige waar net op aan komt is: wèlke
cultuurvormen vervullen nog een functie in de hedendaagse maatschappij, welke
betere en efficiëntere functie kunnen zij vervullen? En wélke vormen zijn alleen
maar fossielen, moeten als zodanig erkend en behandeld worden om aldus in ons
hedendaags evoluerend levenspatroon geïntegreerd - in plaats van gesublimeerd te worden?
Dit brengt ons tot een facet van onze cultuurervaring waarmee we dagelijks te
maken hebben, maar dat we niet altijd bewust genoeg zien in dit ‘nuts’- of
‘functie’-perspectief: de overdracht van het ene medium in het andere.

Van het ene medium in het andere
Onlangs zag ik Kuhle Wampe (1932) van Slatan Duwdow en Bert Brecht terug, de
enige film waar Brecht actief en met volledige instemming aan meegewerkt heeft.
Opvallend is het hoe door en door Brechtiaans die medewerking is geweest. Zodat
je gaat denken: hoe jammer eigenlijk dat Brecht zich zo weinig met film en zoveel
met theater bezig heeft gehouden. Hoe belangrijk zijn theaterwerk ongetwijfeld ook
is, het is jammer, achteraf te moeten constateren dat wat hij tot in het absurde toe,
via allerlei persoonlijke en technische wendingen, in het theater heeft trachten te
bereiken, veel beter, d.w.z. efficiënter zowel op maatschappelijk als op persoonlijk
vlak (maar gaan die twee eigenlijk niet altijd samen?5) had kunnen realiseren in de
film.
Waarom? Om de reden die W. Benjamin ook op andere kunstvormen toepast: ‘Die
technische Reproduzierbarkeit des Kunstwerkes emanzipiert dieses zum erstenmal
in der Weltgeschichte von seinem parasitären Dasein am Ritual’6. Om dit concreet
op Brecht te betrekken: wat hij esthetischpolitiek wilde, was in de 20e eeuw
onmogelijk te realiseren in het theater, een medium dat niet los te maken is van zijn
rituele oorsprong. Die onmogelijkheid is misschien een van Brechts creatieve impulsen
geweest: hoe dan ook - en hij heeft inderdaad van alles geprobeerd - wilde hij die
onmogelijkheid loochenstraffen. Was het alleen maar daarbij gebleven, dan zou dit
nog als een tragisch misverstand te verontschuldigen zijn. Maar

5
6

NvdR: cfr. C. Tindemans, Brecht en het communisme, in dit nummer.
W. Benjamin, op. cit., p. 21.
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Brecht is niet zo gemakkelijk te verontschuldigen. Het moet hem kwalijk genomen
worden, juist vanuit de maatschappelijk-politieke kunst- en cultuuropvatting die de
zijne was. Brecht was overigens intelligent genoeg om de zwakke plek van het
theatermedium, zijn rituele oorsprong, te doorzien. Hij speculeerde er juist op, om
zijn eigen zwakke plekken te maskeren. Had hij zich met film beziggehouden, dan
zou hij gedwongen geweest zijn zijn politieke esthetica haarzuiver en helemaal
consequent door te voeren. De heldere revolutionaire agressiviteit van Kuhle Wampe
laat zien hoe hij in de film zijn stellingen veel zuiverder, veel scherper en ‘naïever’
(een geliefde term van Brecht) had kunnen formuleren. Nu echter kon hij zichzelf
en zijn listen wegstoppen achter het theatermedium, een stuk ‘culture cultivée’,
waarin zelfrecuperatie altijd zo gemakkelijk is7.
Vooral naar aanleiding van de televisie komt de vraag op: hoe wordt ‘cultuur’ van
het ene medium naar het andere overgebracht? Het is mijn bedoeling daar later eens
op terug te komen vanuit een specifiek tv-perspectief. Nu wil ik volstaan met de
opmerking, dat doorgaans te weinig aandacht wordt besteed aan het feit dat wij de
‘oude’ cultuurprodukten via de nieuwe media helemaal anders benutten en beleven
dan ze oorspronkelijk beleefd werden. De functie van het medium is veranderd,
daarmee verandert het produkt. Wagners Tetralogie is iets anders in Bayreuth dan
een opname ervan die ik thuis beluister. Ik kan daar naar luisteren terwijl ik, nog niet
helemaal wakker, koffie zet; ik kan het vijfde kantje van de plaat beluisteren vóór
het vierde, en zes zet ik helemaal niet op, want daar hou ik niet van; ik word
onderbroken door de telefoon die gaat, onderbreek zelf om naar de radio te luisteren
of om ‘eens iets anders’ te horen: Jefferson Airplane of een oude opname van Paul
Whiteman. Wat heeft dat allemaal nog met Wagner te maken, met een werk dat
geconcipieerd is voor een uitvoering voor een bepaald publiek op een bepaalde plaats?
Dit zijn verschillende functies, en men kan niet zeggen dat de nieuwe functie (mijn
consumptie) minderwaardig is ten opzichte van de oorspronkelijke. Ze heeft een
àndere waarde, maar het nut, de efficiëntie ervan is in de totaliteit van mijn actueel
bestaan beslist veel belangrijker. ‘Wagner’ is in die totaliteit nog slechts een heel
klein onderdeeltje, een ‘cultuurfossiel’ dat àls zodanig echter in die actuele totaliteit
kan passen. Meteen wordt dan ook duidelijk wat die actuele totaliteit allemaal inhoudt
aan levende én dode dingen.
Er zijn minder extreme, complexere voorbeelden van correlatie tussen verschillende
cultuurvormen. Shakespeare bijvoorbeeld is een indrukwekkend

7

Men kan natuurlijk aanvoeren dat er in Brechts tijd voor iemand als Brecht in de filmproduktie
geen levenskansen waren. Meer dan een excuus is dit niet. In de maatschappij van zijn tijd
was er nog minder plaats voor de theaterman Brecht.
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‘cultuurmonument’ en niemand vraagt om Shakespeare te verbranden. Wel is de
vraag verantwoord: wat kunnen wij met Shakespeare nog aanvangen? Je kunt die
vraag stellen zoals Jan Kott dat bijvoorbeeld gedaan heeft en Shakespeare ‘onze
tijdgenoot’ blijven noemen. Kotts thesis klinkt erg mooi, maar blijft een thesis. En
iedere opvoering opnieuw - de enige manier waarop Shakespeare voortbestaat - blijft
slechts zo'n thesis. Een opvoering van Brook zal misschien minder fossiel aandoen
dan een van Olivier, een adaptatie van Marowitz of een musical-bewerking zal
wellicht de indruk wekken springlevend te zijn. Maar altijd blijft het gaan om theater,
en dat staat voor ons een volledige toegang tot Shakespeare in de weg. De beste,
d.w.z. de meest volledige communicatiemogelijkheden biedende opvoeringen van
Shakespeare, is wel eens beweerd, waren de Shakespearefilms van Orson Welles.
Dat is mogelijk, maar dan gaat het niet meer om theater maar om film, en dan moet
ik zeggen dat bijvoorbeeld Hitchcock of Hawks veel belangrijker films hebben
gemaakt dan de tandem Welles - Shakespeare, want Shakespeare is een veel zwakker
scenarist dan bijvoorbeeld Jules Furthmann of John Michael Hayes, en de cineasten
worden minder goed geïnspireerd door de wereld van Shakespeare dan door die van
een Raymond Chandler.
Nogmaals, ik wil niets uitsluiten: àlle culturele uitdrukkingsvormen moeten steeds
weer opnieuw herijkt worden op hun maatschappelijke efficiëntie, zowel de meer
hedendaagse als die van de ‘culture cultivée’. Als ik hier vroeger al herhaaldelijk
gesproken heb van het ‘einde’, de ‘dood’ van de cinema, dan is dat heus niet uit
esthetische overwegingen, maar wel degelijk vanuit dezelfde maatschappelijke
betrokkenheid. Terecht merkt Peter Schneider in het Kursbuch over de culturele
revolutie op, dat alle gepraat over het einde van de kunst, over de dood van àlle kunst,
slechts een voorwendsel is ‘um die alte tote, repressive bürgerliche Kunst in einer
neuen, bisher unerhörter Todesart vorzuführen’8. Het gevaar waarvoor deze opmerking
waarschuwt, wordt echter tenietgedaan, geloof ik, wanneer de dode kunstresten in
het ruimer maatschappelijk geheel van vandaag worden geïntegreerd. De vraag in
hoeverre theater, film, ballet, tv. enz. nog levend zijn of al dood, is dan niet meer zo
belangrijk. De enige vraag is: wat doen wij ermee voor het geluk van de mens?
Hoé echter kunnen we daarvoor ook de fossielen van de cultuur gebruiken? Een
interessant voorbeeld kan ons op weg helpen: een recente, om verschillende redenen
buitengewoon belangrijke film van Werner Schroeter, Eika

8

Peter Schneider, Die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution, in Kursbuch
16, Suhrkamp Verlag, 1969, p. 29.
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Katappa. Uitgangspunt voor deze film9 is een digest van een aantal Italiaanse opera's
waarvan de plot herleid is tot de belangrijkste momenten. Bewust wordt het allemaal
heel amateuristisch gedaan: met heel mooie muziekopnamen, die technisch echter
niet altijd in perfecte staat zijn; we horen heel goed dat het platen zijn. De
spelmomenten worden gespeeld zoals in echte opera-uitvoeringen, maar ook hier
wordt de amateuristische lijn doorgetrokken: de rollen worden vertolkt door naïef
stuntelige amateurs. Zo wordt, als je wilt, de hele opera, zijn vals pathos, zijn
rammelende theatraliteit belachelijk gemaakt. Maar van de andere kant wordt de
lyriek ervan volledig uitgespeeld: geen enkele opera-opvoering neemt zo'n lyrische
vlucht als deze film. Schroeter schijnt te willen laten zien: dit is de enige manier om
vandaag nog een opera op te voeren, met alle gebreken en kwaliteiten, met alle
hoogte- en laagtepunten, volledig menselijk uitgespeeld, zodat ze elkaar niet opheffen,
maar een bont genuanceerd geheel vormen. Dit is overigens niet het enige belangrijke
facet van deze film. Schroeter levert niet alleen een kritische analyse van of een
lyrische bezinning op een halflevende, halfdode cultuurvorm, maar ook een
daadwerkelijke integratie van die vorm, ja, van het hele medium film zelf in het
dagelijkse leven. Eigenlijk zijn de films die we maken niet zo belangrijk, zegt hij;
het enige wat belangrijk is, is dat wij met film leven.
Dit is, lijkt mij, een voorbeeld dat kan laten zien hoe wij kunnen leven met die
fantastisch ‘mooie’, maar verschrikkelijk vervreemdende ballast die wij cultuur
noemen: een menselijke, ongecompliceerde benadering ervan. De sacraliteit van de
cultuur heeft lang genoeg geduurd. En lang genoeg geduurd heeft de onderdrukking
van en door de cultuur in naam van de bevrijding en de bewustwording. ‘Holen wir
die geschriebenen Träume von den brechenden Bücherborden der Bibliotheken
herunter und drücken wir ihnen einen Stein in die Hand. An ihrer Fähigkeit sich zu
wehren, wird sich zeigen, welche von ihnen in der neuen Gesellschaft zu brauchen
sind, und welche verstauben müssen’10.

9
10

De film duurt tweeëneenhalf uur. Een half uur hiervan is binnenkort te zien in een
B.R.T.-uitzending, ‘Kort geknipt’.
Peter Schneider, a.c, p. 31.
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Brecht en het communisme
Carlos Tindemans
‘Wer der Gesellschaft nützt, nützt sich selbst.
Wer sich selbst nützt, nützt der Gesellschaft’.
Brecht bij de ontvangst van de Leninprijs 1955.

Over Brecht kun je onmogelijk iets zinnigs zeggen als je abstractie maakt van zijn
marxisme-leninisme. Toch wordt dat altijd weer geprobeerd. Vroeger al heeft Margret
Dietrich van Brechts episch theater een louter dramaturgisch genre willen maken
waarin de revolutionaire intentie louter bijkomstig was1. Later heeft G. Szczesny op
een andere manier, genuanceerder en vanuit een steviger ideologische achtergrond,
Brechts communisme trachten te ondermijnen. In een studie over Galileo Galilei2
wees hij Brechts utopisch-triomfalistisch wereldbeeld af, dat met voorbijzien van de
slechte realiteit alleen maar oog heeft voor het post-revolutionaire hiernamaals waarin
alle maatschappelijke tegenstellingen zullen opgeheven zijn. Dit, zegt Szczesny, is
een mythisch-abstracte wensdroom, die psychoanalytisch te verklaren is. Brechts
neiging om de tastbare onmiddellijkheid listig uit te schakelen wortelt in zijn
persoonlijke aanleg. Daarin zijn adolescentiestoornissen aan te wijzen, een erotische
neurose die tot zelfcamouflage heeft geleid. De Partij is voor Brecht een
substitutie-autoriteit geweest, die zijn intieme lagen heeft afgeschermd, hem tot een
externe onpersoonlijkheid heeft gedwongen. Het enige stuk ‘objectieve’ overtuiging
in Brechts marxisme zou zijn humanitarisme zijn: zijn verontwaardiging over het
onrecht in de wereld. De rest is slechts rationalisering van een persoonlijk
psychologisch conflict, in wezen een castratie-oplossing.
Zonder op Szczesny te steunen en langs strikt analytische weg komt nu een Deens
auteur, Bjorn Ekmann, in een studie over de relaties tussen Brecht

1

2

M. Dietrich. Episches Theater? in Maske und Kothurn, 1956, pp. 97 - 124 en 301 - 334.
Daartegen H. Jendreiek, Bertolt Brecht. Drama der Veränderung, Düsseldorf, 1969, p. 32:
de term ‘episch theater’ ‘kan nicht als Gattungsbegriff für dramatische Dichtung ausserhalb
der revolutionären Intentionen des Brechtschen Verfremdungstheaters in Anspruch genommen
werden. Episierende Dramen oder dramatisierende Epen sind kein Episches Theater’. Pp.
361 - 362 relativeert hij ook de opinie van R. Grimm in Bertolt Brecht. Die Struktur seines
Werkes, Nürnberg, 1969.
G. Szczesny. Brecht. Leben des Galilei, Frankfurt, 1966.
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en zijn thematiek, tot vele gelijkluidende conclusies3. Zijn onderzoek is zo boeiend
en belangrijk, dat ik er even een reconstructie van wil wagen.

Een paradijs uit schroot
De vraag die Ekmann stelt, is deze: hoe valt te verklaren dat een boze jongeman als
Brecht, voor wie in zijn jeugd niets te heilig was om het niet met kracht van woord
en beeld in de grond te trappen, zich in zijn latere jaren kon ontpoppen als een
geluksprofeet en een moralist? Zijn maatschappelijke en ethische opvattingen
veranderen; is er daarachter toch een grondgedrag aanwezig dat ongewijzigd wist te
blijven? Meer zelfs, is zijn bekering tot het marxisme niet een natuurlijke consequentie
van zijn oorspronkelijke verhouding tot mens en wereld?
Op het eerste gezicht schijnt deze hypothese door niets te worden bevestigd. De
jonge Brecht was niet alleen geen marxist, hij was niet eens een auteur met politieke
intenties. Bewuste maatschappijkritiek blijft afwezig; niets in zijn jeugdwerken duidt
op een ontwikkeling naar het communisme. En toch zijn er al motieven in te
herkennen, worden al dezelfde fenomenen aangeklaagd die in het rijpere werk steeds
weer terug zullen keren: oorlog, strijd en brutaliteit, prostitutie en gevoelsverkilling,
dierlijke seksualiteit (Baal). Hij ontmaskert zwendel en huichelarij, spot met roem,
macht en eer, constateert overal leugen en bedrog. Hij wijst de conventionele waarden
van de moraal, de kunst en de religie af. Heerlijke gevoelens en morele principes
gaan altijd weer kapot aan de maatschappelijke ‘Verhältnisse’. Ook de toon is al
dezelfde als in het latere werk: hoon en ironie, paradox en groteske, een krankzinnige
logica. Hier en daar al dezelfde handelingsmotieven en scenische modellen, zoals
bijvoorbeeld de narrenstreken en de bruiloftsfeesten. Menselijke figuren worden al
systematisch ‘abgebaut’ of ‘ummontiert’. Brechts jeugdcode bevat al alle elementen
van het latere werk.
Maar er is één groot verschil. In het jeugdwerk zijn de misstanden psychologisch
en metafysisch gefundeerd, niet maatschappelijk of politiek; ze wortelen in de
wezenlijke ontoereikendheid van de mens zelf, er is geen politieke oplossing voor.
Grondig pessimistisch zegt Brecht: zo is het nu eenmaal, het kan niet anders
(Trommeln in der Nacht). Pas na jaren studie van het marxisme (zowel op eigen
houtje als in de volkshogeschool) laat hij zich overtuigen: de slechtheid van de mens
is maatschappelijk en alleen

3

B. Ekmann, Gesellschaft und Gewissen. Die sozialen und moralischen Anschauungen Bertolt
Brechts und ihre Bedeutung für seine Dichtung, Kopenhagen, 1969. De auteur vermeldt noch
citeert Scszesny; waarschijnlijk was zijn studie al in 1966 afgesloten.
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maatschappelijke wijzigingen kunnen ze bestrijden en opheffen. Dit besef wordt het
thema van zijn werk. En zo krijgt het zin, na te gaan wat hij in het marxisme gezocht
en gevonden heeft.
Brechts overgang tot het communisme was volgens Ekmann oprecht: geen
ondoordachte stap, niet zo maar een symbolische daad of een poëtische metafoor.
De veelbeschreven gewetensconflicten met de partijdoctrine noemt Ekmann fictief.
Brechts standpunten in het rijpere werk zijn onvoorwaardelijk doctrinegetrouw. Hij
verwerpt elke religieuze en elke conventionele moraal; morele en sociale plichten
wijst hij af als formalistisch en hij beklemtoont de materiële rechten van de mens.
Filantropie is onzedelijk, het enige instrument van menselijkheid is de revolutie. Hij
spot met levensvreugde, adaptatie en bescheiden geluk. Verdraagzaamheid en begrip
tussen de klassen bevorderen, ijveren voor hervorming binnen het kader van het
bestaande is reactionair. Individuele vrijheid is geen waarde; echte vrijheid is vrij-zijn
van gebrek, van de mogelijkheid tot verkeerd handelen. Alle problemen wortelen in
het eigendomsprincipe. Alle waarden zijn ‘relatief’: ‘goed’ is wat ‘nuttig’ is wat
‘nuttig voor het communisme’ is. De opdracht van de kunst wordt herleid tot
propaganda en lering. Hij misprijst de klassieke logica en de empirische waarneming
en sluit aan bij het dialectische principe: het bestaande moet omgedacht en omgevormd
worden tot het overeenstemt met de klassieke communistische leer. Hij neemt tot in
de details de marxistische geschiedenisfilosofie over. De wereldrevolutie is van
nature absoluut. In de strijd zijn alle middelen goed; uitdrukkelijk aanvaardt hij de
noodzaak van terreurmaatregelen, ook nog na de revolutie, om de overgang van
schroot naar paradijs te garanderen. Alle denken moet worden gelijkgeschakeld; een
idee kan in zichzelf juist zijn, maar als ze de Partij schaadt, is ze een vooroordeel.

Gevoelsintuïtie als brug
Na een korte periode van leren en aanpassen (de Lehrstücke) is Brecht een nagenoeg
blind neofiet. Hij heeft het totalitaire evangelie volledig overgenomen. Hoe heeft hij
dat kunnen doen? Het beantwoordde blijkbaar aan een diepe behoefte in hemzelf.
Hij overwint het nihilisme van zijn jeugdwerk, omdat de rationele verklaring van
het leven en het rationele toekomstplan van het marxisme hem hebben overtuigd.
De knelpunten in Brechts relatie tot het communisme liggen niet, zoals de
Brecht-studie vermoedt, in een idealistisch en moralistisch individualisme. Zijn
aanvaarding van de revolutie verraadt integendeel een geobsedeerd radicalisme.
Volgens Ekmann was het geen logisch gefundeerde stap; het was een
gevoelsgebonden, existentiële behoefte van een wanhopig neuroticus. De
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vraag is dan: wat hebben het nihilisme van het jeugdwerk en de marxistische
evangeliseringstoon van het latere werk nog met elkaar gemeen?
In Trommeln in der Nacht, in Im Dickicht der Städte, in Mann ist Mann beklemtoont
Brecht de bestendige vernietigingsdrang van de mens. Een vreedzame oplossing van
eeuwige tegenstellingen is er niet. Het is vanuit dit onwrikbare weten dat hij het
marxisme kan bijvallen. Het bevestigt alleen maar wat hij al uit eigen ervaring en
interpretatie weet. Maar het voegt er een nieuwe dimensie aan toe: uit de as van de
oude wereld moet een nieuwe ontstaan. En deze maxime heeft Brecht nodig om aan
zijn eigen demonie te ontsnappen. Terwijl zijn fundamentele haat bevestigd wordt,
wordt hem een wereld voorgespiegeld waarmee valt te leven. Hij wint hoop en
verovert zich een opdracht. Hij begint meteen aan de revisie van zijn wereldbeeld,
hij begint alles om te denken.
Het wereldbeeld dat hij in het marxisme vindt, gelijkt verbluffend veel op het
zijne. Wat het eraan toevoegt, geeft aan zijn leven een nieuwe oriëntatie: de kwalen
van de mens zijn economisch geconditioneerd en kunnen dus worden weggenomen.
Dat gebeurt niet zonder pijn. Het zwaarst vallen hem de dood en de seksualiteit. Dat
zijn voor Brecht nooit bijkomstige fenomenen geweest, maar hij heeft ze in belangrijke
mate verdrongen, vervlakt, doodgezwegen. Alleen hier kunnen we het even hebben
over een bewust zelfbedrog.
In zijn ‘kulinarische’ opera's en eerste leerstukken gaat Brecht nog om met
natuurproblemen als liefde, ziekte, verval en dood. M.a.w. hij benadert het
communisme nauwelijks als een politiek motief, maar vanuit een denken over
zintuiglijk geluk en intieme vrede. Zolang het rode paradijs er nog niet is, is de mens
roofzuchtig en geil, verbitterd en eenzaam, labiel en radeloos. Maar dit beeld van de
van zichzelf vervreemde mens tekent hij seismografisch uit zoals hij het zelf ervaart,
niet zoals het in marxistische beschrijvingen gecodificeerd is. Partij-commentatoren
kunnen deze overgangssymptomen dan ook bondig maar grondig afdoen als
‘Vulgärsoziologie’ en ‘pseudo-materialistische Spontaneität’4. Gaandeweg tracht
Brecht zich te schikken. Reeds de Dreigroschenoper vereconomiseert het
geslachtsleven als bezitsdrift. Maar nog is de partijkritiek niet tevreden: alleen
kapitalisten zijn pervers, nooit de proletariës. En Brecht zal resigneren in het
marxistische Biedermeier. De infernale visie van jaloezie en ontrouw, promiscuïteit
en hoerendom wordt zonder substitutie weggemoffeld. Wat is het resultaat? De eens
zo onbarmhartige twijfelaar negeert alle skepsis om juist die problemen niet langer
te zien waarom hij zich in de massabeweging heeft gestort. De zakelijke inhoud van
de heilsleer wordt

4

Cfr. bijvoorbeeld E. Schumacher, Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 1918-33,
Berlin(-Ost), 1955, p. 297.
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onbelangrijk, als hij maar overtuigd mag blijven van de thesis dat hier op aarde het
volkomen geluk mogelijk is.

Ethische propaganda
De aanpassing aan de psychologie en de metafysica van het marxistische denken
bezorgt Brecht dus problemen, maar in de uitbeelding van de marxistische
maatschappelijke ethica slaagt hij voortreffelijk. Is dit vanzelfsprekend? Vóór en na
zijn bekering ziet Brecht om zich heen alleen maar egoïsme en hebzucht; hij verlangt
een wereld zonder feilen. De ontdekking van het marxisme houdt voor hem in dat
zulk een wereld thans mogelijk lijkt. Van verbitterde hopeloosheid slaat hij om naar
doelbewuste inzet: hij weet nu waar het verkeerde in mens en wereld aan te wijten
is. Voor de strenge plichten bij de opbouw van de socialistische staat toont hij weinig
animo. Zijn voorkeur gaat uit naar de strijdlustige ethica van het prerevolutionaire
socialisme (Die Massnahme). De oudere Brecht vieren als een moralist is objectief
juist, mits daaraan toegevoegd wordt dat hij - juist zoals in zijn jeugdwerk - een
moralist is in het negatieve, in de aanklacht van een wereld van gemeenheid en
ongeluk. In de positieve tegenpositie speelt niet de moraal de hoofdrol, maar een
gevoelsgedetermineerde agressiviteit en een droom van onverstoord geluk.
Natuurlijk duiken ook nieuwe motieven op, motieven die voor de jeugdige vernieler
onbelangrijk waren, maar voor de nieuwe marxist van vitaal belang zijn. Uiteraard
gaat hij zich nu bezighouden met maatschappelijke fenomenen; verwonderlijk is
alleen dat dat zo weinig concreet gebeurt. Toch ligt de verklaring voor de hand.
Brecht is niet tot het marxisme gekomen vanuit een onmiddellijke sociale nood, maar
vanuit een geestelijk proces. Het marxisme heeft hem aangesproken als filosofie,
niet als praktische politieke leer. De vraag kan dus anders geformuleerd worden: wat
zoekt Brecht met de hulp van het marxisme te bereiken? Reeds in de
Dreigroschenoper poneert hij - tegenover de idealistische moraal die zegt dat de
mens ongelukkig is omdat hij verkeerd handelt - dat de mens verkeerd handelt omdat
hij ongelukkig is. Zijn categorische imperatief luidt: maak de mens gelukkig! Het
goede bestaat pas als het hier en nu bestaat, en als het alleen bestaat, als er niets
verkeerds meer kan bestaan; in een rijk ‘jenseits vom Gut und Böse’.

Het begrip vrijheid
Een voorbeeld hiervan is Brechts vrijheidsbegrip. Het communisme verwerpt de
kapitalistische vrijheid, d.i. de onbeperkte vrijheid van denken en spreken en de
maximale vrijheid van handelen. Het marxisme acht de
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denk-en-spreek-vrijheid een onbelangrijke schijnvrijheid; de werkelijke bevrij-ding
is de opheffing van de economische afhankelijkheid. Vrijheid is bijgevolg niet de
vrijheid voor iets, maar van iets. En die is niet alleen te realiseren door de verandering
van de bezitsverhoudingen, maar minstens in gelijke intensiteit door de opvoeding
van de socialistische mens, een opvoeding die het individu niet alleen tot een
volstrekte gehoorzaamheid brengt, maar tot een dergelijke eenvormigheid dat hij
nog alleen maar correct kan willen en denken.
Deze gelijkschakeling bezingt en beschrijft Brecht met geestdrift, zelfs in die mate
dat de propaganda-experts van de Partij ingrijpen. Niet de moeizame weg naar de
vrijheid heeft hij toegejuicht, maar de bevrijding zelf: het vrij-maken van knagende
twijfel, de heilszekerheid, de oplossing van alle onopgeloste vragen. Individualistische
of humanistische twijfels komen niet meer voor; vrije verantwoordelijkheid is voor
Brecht niet de onmisbare voorwaarde voor menselijke waardigheid geweest, maar
een ondraagbare last, ja de onvrijheid zelf. Daarom is de revolutie Brechts hoogste
wens, niet als middel om de armoede op te doeken, maar als instrument om zijn
verlangen te vervullen naar een perfecte, probleemloze wereld, tevens als doel in
zichzelf, als een roesgebeuren.
Is het helemaal waar dat Brecht zich, vóór en na, concentreert op psychologische
en ethische conflictmotieven, maar ze, na zijn bekering, inkleedt in maatschappelijke
vaktermen? Ook waar Brecht zich een leerzaam communist toont, richt hij zich
minder op de reële ontbering van de proletariër; altijd wordt hij meer bewogen door
zijn eigen interne onrust: de vernedering van de mens door de ‘Entfremdung’. Zijn
mensbeeld blijft beheerst door doodsangst, slechtheid en het machteloze verlangen
naar het goede. Hoe deze sociaal-economisch gedetermineerd zijn, wordt niet
gedemonstreerd, zijn verontwaardiging is niet rechtstreeks van maatschappelijke
aard. Brechts constante is de ondraaglijkheid van een wereld waarin je radeloos en
wanhopig gedwongen wordt slecht, autodestructief te handelen, en de motivering
steunt meer op de ontoereikendheid van het menselijke streven dan op een inzicht
in een maatschappelijke wetmatigheid. Zijn eerste marxistisch-geïnspireerde werk
houdt niet uitdrukkelijk een kritiek in op de kapitalistische maatschappij, maar roept
de verdoeming op van de moderne samenleving (massificatie, mechanisering, tempo,
lawaai), zelfs van de menselijke samenleving als fenomeen. Brechts ondialectische
overbeklemtoning van de menselijke slechtheid blijft niet beperkt tot zijn
overgangswerk, maar karakteriseert zijn hele werk en wezen. Ook als orthodox
marxist wordt hij geen politiek denker. Zijn werk is één nachtmerrie, een schreeuw
van ontzetting over wereld en medemens, een kreet om een andere wereld en andere
medemensen.
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Een tweede constante is Brechts afwijzing van een voorbijgestreefde moraal en van
de conventionele geestelijke waarden. Het communisme sterkt hem enkel in de
algemene negatie van de moraal. Geweten is niet alleen hinderlijk maar vooral
onnatuurlijk, een door kapitalistische leugenaars ingedrilde reflex. Als
ervaringsgegeven erkent Brecht wel het bestaan van de strijd tussen neiging en plicht,
maar de voorrang van de plicht aanvaardt hij niet; een andere wereld eist hij, waarin
de neiging vrij spel heeft, waarin plicht en geweten zijn afgeschaft. Hij beklemtoont
sterker zijn anti-Kant- en anti-religie-houding dan de meer essentiële stellingen van
Marx en Lenin. Dit schrappen van ‘absolute’ ethische eisen maakt Brechts eigenlijke
oorspronkelijkheid uit; de dialectische rechtvaardiging van het marxisme is achteraf
en van buiten uit gekomen. Wat Brecht met Marx verbindt, is de afwijzing van alle
waarden in een wereld van onvolkomenheid. Pas als we hiermee rekening houden
en zien hoe hij met de angst van de teleurgestelde alles ontvlucht wat problematisch
is en alsmaar blijft dromen van een rijk van absolute onschuld, kunnen we zijn
paradoxale moraalopvattingen begrijpen in hun verwarde mengeling van puriteinse
strengheid en nutsgericht apriorisme.

Stilistische kenmerken en utopie als constante
Het watermerk van zijn taalgebruik is van bij het begin de ironie geweest, en deze
hysterische ondertoon blijft in heel het werk gehandhaafd5. Zowel de
allegorisch-surrealistische schimmen uit Baal als de vele vaste grondtypen keren in
heel het werk altijd weer terug: hoeren en zwendelaars, kleinburgerlijke zoollikkers
en omkoopbare compromisslikkers, sadistische beulen en ijskoude berekenaars. Dit
is geen marxistische show van klassegedetermineerde typen, maar een donkere en
pathetische comédie humaine. Figuren die pas in het latere werk voorkomen,
bijvoorbeeld de arts, de didacticus, de moeder en de rechter, groeien boven het reele
uit en worden

5

Cfr. Rainer Pohl, Strukturelemente und Entwicklung von Pathosformen in der Dramensprache
Bertold Brechts, H. Bouvier u. Co. Verlag, Bonn, 1969 (Bonner Arbeiten zur deutschen
Literatur Bd 20), 192 pp., DM. 26. Pohl toont aan dat Brechts taal een functioned instrument
is om de scenische fabel te realiseren. Hij heeft ze niet strikt-formeel geanalyseerd, maar
inhoudelijk, d.w.z. naar de wijze waarop ze als structuurelement gebruikt wordt. In een eerste
deel catalogeert hij de verschillende elementen die in de verschillende lagen een zelfde
functionaliteit blijken te bezitten: poëtiserende ironie, karikatuuridioom, taalskepsis, sociale
taallagen, scheldidioom, ‘naïeve’ volkstaal, ambtelijke taal, soldatenidioom, gangsterjargon,
Nazi-begrippen, literate taal (Lutherbijbel, archaismen, Büchner-Wedekindleengoed). Een
tweede deel gaat de werkhistorische evolutie van deze structurele elementen na, de geleidelijke
omvorming tot het eindresultaat van de ‘gestischer Dialog’. Een derde deel onderzoekt in
detail de werkwijze bij de vertaling-bewerking (Coriolan, Der Hofmeister, Antigone).
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irrealistisch versimpeld. Zijn mensevocatie, theatertechniek en decorprojectie
bevestigen, niettegenstaande de kritische zakelijkheid, de permanente indruk van
levensangst, zelfmedelijden, ongetemperde behoefte aan wraak. Brechts Verfremdung
is volgens Ekmann niet een stuk realiteit waarin als in een natuurwetenschappelijk
experiment een wet herkenbaar wordt en een gedragswijze gedemonstreerd; ze creëert
veeleer, in tegenstrijd met de theorie, een eigen esthetische wereld, waarin auteur en
publiek hun gevoelens apostrofisch kenbaar maken.
Reeds in het jeugdwerk wijst de rusteloze bezigheid van zijn personages op een
behoefte aan een probleemloos paradijs. Later weet Brecht dit verlangen te
concretiseren. Toch blijft het altijd zijn utopisch karakter bewaren. Zelden immers
weet hij de gelukkige en klassenloze maatschappij concreet, reëel te beschrijven. Hij
beroept zich niet op een functioneel plan, maar op een mythe. Hoe telkens de
dialectische sprong naar de logisch-volgende fase dient te gebeuren, geeft hij nergens
aan. Hij stelt een kritiekloos vertrouwen in de wonderlijke metamorfose van de
menselijke natuur.
Midden door zijn keuze voor het communisme loopt niet de kloof tussen arm en
rijk, maar een diepere kloof: die tussen de wereld zoals ze nu eenmaal is en de wereld
zoals ze behoort te zijn. Zijn communisme is geen onmiddellijk pragmatisch project,
maar een gedroomde droom. Bij alle geestdrift en esthetisch raffinement neemt de
nerveuze spanning in zijn werk nauwelijks af. De adolescenterige fantasiebeelden
zitten reeds in het jeugdwerk. De ideologisch niet zo feilloze overgangswerken
(Dreigroschenoper b.v.) hebben een sterker theatraal effect dan de meeste meer
‘correcte’ werken nadien. Westerse critici hebben daaruit wat voorbarig geconcludeerd
dat partijtrouw onverenigbaar zou zijn met kunst. Maar de beste dogmatische
eindstukken bezitten een zelfde ontstellende kracht als Trommeln in der Nacht. Wei
steunt het effect van Mutter Courage niet zondermeer op een politieke leer die de
meeste toeschouwers immers niet wensen bij te treden. Beperkt zich dat effect dan
tot een esthetisch fijnproeversgenot voor het theatertechnische kunnen? Ekmann
gelooft dat hier een angstige en labiele wereld emotioneel toegankelijk blijkt te zijn
voor de diepe klacht van een eeuwig-jonge man, voor wie de wereld niets betekent
omdat hij alles van haar verlangt. De innerlijke kracht van Brechts werk en kunst
bestaat in de behoefte om zich van deze wereld te ontdoen, te bevrijden, terwijl de
klassiek-humanistische en de religieuze traditie in onze cultuur ze probeert te temmen
en te beheersen. Brecht heeft het communisme ontdekt als een bevredigend perspectief
voor zijn persoonlijke onbehagen:
‘Aber eines Tages ist das nicht mehr so,
Und zu Ende sind die tausend Jahre Not’.
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Terzijde
Hymnen
K. Fens
Het Latijn is de kerk uitgewaaid. Op muziek die onsterfelijk heette. En daar verschijnt,
als het ware in een drempelsituatie, een omvangrijk boek Lofzangen der Latijnse
kerk. De samensteller en vertaler is F. van der Meer, die met presentatie van dit boek
blijken van onverstoorbaarheid lijkt te geven: waar ‘gisteren’ al vaak verouderd
wordt genoemd, bezint hij zich op eeuwen, die overigens op nog maar enkele plaatsen
doorklinken. De auteur bekent dat, gezien zijn woordkeus niet zonder weemoed,
trouwens in zijn ‘Woord vooraf’, waarin hij onder meer schrijft: ‘Ambrosius, en
soms, Prudentius, zijn ongeëvenaard in hun soort. Hun basilieken zijn verdwenen;
hun lofzangen kunnen wij nog lezen en zelfs, in een zeldzame trouwe abdij, nog
horen zingen’.
Het boek verschijnt in een drempelsituatie: er is nog een generatie die een groot deel
van de in het boek opgenomen hymnen anders dan als literaire teksten uit een ver
verleden heeft gekend: ze heeft ze gebeden of gezongen en in de beste gevallen zullen
ze een deel van hun Ieefwereld zijn geweest, want geïsoleerde zaken waren deze
hymnen allerminst: ze hoorden in een hele liturgische bouw en vele onderdelen van
de laatste resoneerden in die lofzangen, zoals delen van de hymnen, zowel naar geest
als vaak naar letter, in andere teksten echoden. Die generatie zal uitsterven en, naar
men kan vaststellen, nog eerder hun herinnering. En dan wordt een boek als Lofzangen
der Latijnse kerk een bloemlezing voor enkele gekken en een aantal specialisten,
zoals bloemlezingen als Mediaeval Latin Lyrics van de zo bijzonder veel wetende
en bijzonder goed schrijvende Helen Waddel er een is. (Zij gaat aan hymnen, aan
religieuze poëzie trouwens ook, nagenoeg voorbij, - met opzet; voor wat hymnen en
religieuze liederen betreft geeft The Penguin Book of Latin Verse een goede
aanvulling; keuze en (enthousiast) commentaar van Frederick Brittain zijn daarin
trouwens voortreffelijk).
Al kan men in Van der Meers boek ook een gedenksteen zien aangebracht
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bij het scheiden van de markt, aan het einde van zijn ‘Woord vooraf’ omschrijft de
auteur opzet en doel van zijn Lofzangen der Latijnse kerk als volgt: ‘Het was mij te
doen om een letterlijke, ja, een woord-voor-woordvertaling, in dezelfde maat; een,
die de kracht en de drastiek van het latijn ook in zogenaamd naïeve hymnen
onaangetast laat; aan die bewustgekozen letterlijkheid zijn de fraaie en welluidende
vorm, en het ons eigene taalgebruik, opgeofferd. Uit een veertigjarige ervaring weet
ik, dat ook clerici die hun latijn kennen de heerlijke oude lofzangen die zij wekelijks
en jaarlijks lezen of zingen, en die zij misschien van buiten kennen, niet altijd verstaan.
Eerst wat men vertaalt, leert men tot op de bodem kennen’. En dan volgt nog een
waarschuwing voor de lezers die zich bij de ‘pijnlijk letterlijke’ vertaling zullen gaan
stoten aan archaïsmen, samentrekkingen, aanvoegende wijzen en latinismen. Wat
die suggestie van moeilijke verstaanbaarheid betreft, - niemand zal het gelijk van de
auteur willen betwisten: er is door velen heel wat vroom gebeden aan hymnen over
licht en donker zonder dat hun alles helder werd. Ten overvloede wellicht: de
vertalingen zijn dus geenszins liturgisch bedoeld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
die van J.W. Schulte Nordholt. In zijn in 1964 verschenen bundel Hymnen en liederen
mikt hij althans voor een deel van de vertalingen op de kerkzang, het liturgisch
gebruik dus. Dat had voor zijn wijze van vertalen consequenties - het rijm bijvoorbeeld
met alle noodgevolgen van dien, eigen metrum, een zekere gladheid ook - die Van
der Meer kan ontlopen. Een oppervlakkige vergelijking laat al zien, dat Van der
Meers vertaling weerbarstiger is, in veel opzichten ook krachtiger, korreliger zou je
kunnen zeggen, dan die van Schulte Nordholt, die, als men het oorspronkelijk kent,
soms toch meer bewerkt dan vertaalt, fraai en moeiteloos bewerkt, dat wel. Een
vergelijking. Ik kies een bekend voorbeeld, de hymne van de completen.
Volledigheidshalve citeer ik ook de latijnse tekst. Dan volgt de vertaling van Schulte
Nordholt, dan die van Van der Meer en curiositeitshalve voeg ik er de
negentiende-eeuwse Engelse vertaling van John Mason Neal, zoals die voorkomt in
The English Hymnal aan toe:
Te lucis ante terminum,
Rerum creator, poscimus
Ut solita clementia
Sis praesul ad costodiam.
Procul recedant somnia,
et noctium phantasmata;
hostemque nostrum comprime,
ne polluantor corpora.
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U, voor het licht ten eind zal gaan,
U roepen wij, o schepper aan,
dat Gij in uw barmhartigheid
voor ons een gids en wachter zijt.
Dat gij de dromen van ons houdt,
de angst die ons des nachts benauwt,
de vijand in ons van ons drijft,
opdat ons lichaam zuiver blijft.
U, vóór het scheiden van het licht,
schepper der dingen, vragen wij
om met die zorg, van u gewend,
de eerste wachter ons te zijn.
Ver blijven dromen van ons weg,
ijd'le inbeelding van den nacht;
en onzen vijand houd in toom,
opdat geen lichaam word' bevlekt.
Before the ending of the day,
Creator of the world, we pray
That with thy wonted favour thou
Wouldst be our Guard and Keeper now.
From all ill dreams, defend our eyes,
From nightly fears and fantasies;
Tread under foot our ghostly foe,
That no pollution we may know.

De Engelse vertaling, die bij alle gebondenheid onder meer door het rijm,
bewonderenswaardig exact is, laat ik buiten beschouwing. Schulte Nordholts vertaling
loopt gladder; er zijn geen elisies om de viervoetige jambe moeiteloos te laten gaan.
Maar - onder die vaststelling kan men niet uit - de vertaling is eerder een benadering
dan dat de Latijnse tekst weergegeven wordt. Van der Meers viervoetige jamben
moeten de woorden enkele keren aan hun eind doen krimpen en tussen regel één en
twee van de tweede strofe moet de lezer zelf maar een verbinding leggen, waar hij
twee mogelijkheden heeft. Maar: men kan bewondering hebben voor de wijze waarop
binnen de metrische gebondenheid elk woord uit het latijn in het Nederlands tot zijn
recht komt. En het zal vele niet-latinisten vergaan als mij: de latijnse tekst begint in
de vertaling ineens op te lichten, bij een uitdrukking als ‘praesul ad costodiam’
bijvoorbeeld, die in de vertaling ineens de historische situatie helder maakt. Er is
nog iets anders en niet
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minder belangrijks, en op dat punt laat Schulte Nordholts vertaling de hymne helemaal
de mist ingaan: in de letterlijke vertaling van Van der Meer krijgt deze hymne ineens
haar plaats in een groot geheel van denken en voelen, zoals dat ook uit talrijke andere
hymnen blijkt: de licht- en donker-thematiek, die geen uiting van vernuftig spel is,
maar gevolg van beleven en gelovig interpreteren. Het donker is de dreiging, nacht
was toen nog duistere nacht, er waren nachtwakers, en in het donker spookten de
demonen met hun dromen, nacht is ook zonde en lichaam. Is er tegen de achtergrond
van een dergelijke nachtbeschouwing iets zinvollers dan de nachtwaken tot biddende
nachtwaken te maken? Voor de gelovigen was dat ook op andere wijze zinvol: het
in de nacht waken is ook hierom wakend zijn: Christus komt terug op een
onaangekondigd uur als de bruidegom uit de parabel: de ogen moeten dus open en
de lamp brandend zijn. De nacht ingaan, het verdwijnen van het licht, waren geen
kleinigheden. Ik moet zeggen dat Van der Meers vertaling de gesteldheid van waaruit
deze hymne gedicht is en eeuwen lang gezongen, bij mij voor het eerst scherp doet
overkomen, zoals ik me ook de cyclische plaats van de hymne voor het eerst goed
bewust werd.
Honderddertien hymnen kregen in het boek een plaats, een keuze uit de beste ‘puur
liturgische’ hymnen. De indeling is de traditionele: Hymnen voor de dag- en
nachtgetijden, hymnen voor de grote feestdagen van het kerkelijk jaar en tenslotte
de hymnen ter ere van heiligen en engelen. De nadruk ligt op de gezangen uit de
oudchristelijke tijd en uit de vroege middeleeuwen. Ambrosius, een aantal
‘ambrosianen’ - door anonymi gemaakte hymnen naar het voorbeeld van Ambrosius'
hymnen - en Prudentius zijn de duidelijke hoogtepunten, de grootste is zeker
Ambrosius, de objectiefste ook, in staat lering en lied in één hymne bijeen te brengen,
de ontroerendste is Prudentius. Een groot aantal van de hymnen heeft het, zij het
soms in verminkte vorm (de renaissance trad vaak als schoolmeester in het klassiek
latijn op) tot de twintigste eeuw gehouden; Van der Meer nam echter ook hymnen
op die een tijd lang liturgisch gefunctioneerd hebben - tussen 500 en 800 en met
name in Gallië en Spanje - maar uit het spoor van de traditie zijn geraakt. Een hymne
voor de completen bijvoorbeeld, waarvan de eerste drie strofen als volgt luiden (men
vergelijke de geciteerde bekende completenhymne, het gaat om een tweeling, broer
en zus dan):
Christus, die 't licht zijt, en de dag,
die 't duister nachtfloers openschuift,
morgenster, brenger van het licht,
verkondigend het zalig licht,
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u bidden wij, heilige heer,
wees onze schutse in deze nacht,
in u alleen zij onze rust,
geef ons een ongestoorde nacht,
waarin het slapen niet bezwaart,
noch onze vijand binnensluipt,
het vlees niet instemt met zijn wil,
ons schuldig make jegens u.

Werkwijze en doel zijn bij de vertaling niet zonder andere consequenties geweest
dan in het ‘Woord vooraf’ vermeld. Een bepaalde gewrongenheid, gevolg van
vasthouden aan letter en metrum voor lief nemend, komt men toch op punten waarop
men, alle excuses en waarschuwingen van de vertaler ten spijt, gewoon de tekst
kwijtraakt. Waarbij dan een blik in de oorspronkelijke tekst nodig is om de vertaling
te begrijpen, een wel wat ongebruikelijke omkering van waarden. De vertaler laat
bijvoorbeeld nogal eens na een voltooid deelwoord het hulpwerkwoord weg, een
vrijheid waarmee zelfs een lezer van Boutens' vertalingen, waarin het Nederlands
toch diep moest bukken voor het Grieks, bij mijn weten niet geconfronteerd wordt.
Een andere merkwaardigheid (en wie alleen het Nederlands voor zich zou zien, zou
er, geloof ik nooit uitkomen, tenzij hij in latijnse constructies denkt) levert de tweede
strofe van het bekende ‘Ave maris Stella’. In het latijn luidt die ‘Sumens illud ave /
Gabrielis ore, / Funda nos in pace / Mutans Evae nomen’. In Van der Meers vertaling
leest men:
Die ontving dat ave
uit den mond van Gabriël,
vestig ons in vrede,
Eva's naam die omkeert.

De laatste regel is volslagen onduidelijk tenzij men door heeft dat de auteur de
woordvolgorde gelatiniseerd heeft en ‘die’ gelijkwaardig is aan het eerste ‘die’. De
hier volgende strofe leverde mij - ik wilde niet afkijken bij het latijn - een bijna
onoplosbare puzzel op. Het is de zesde strofe van een hymne van Ambrosius voor
het derde uur:
Dat voorgewend haar huwelijksbond
leerde Hij aldus in diep geheim:
dat niet het baren van de maagd
de schroom der moeder kwetsen zou.

(Hieraan vooraf gaat een strofe waarin vermeld wordt hoe de gekruisigde
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Christus aan Maria Johannes als zoon en aan Johannes Maria als moeder gaf). Een
beetje licht kwam er, toen ik ‘doorhad’ dat in de eerste regel een hulpwerkwoord,
‘was’ is weggelaten; nog iets meer, toen ik merkte dat het tweede ‘dat’, geen
parallel-dat was, maar een opdat, al moet ik bekennen dat de betekenis van de derde
en vierde regel in samenhang ook met de eerste twee voor mij duister bleef. En na
in het latijn gekeken te hebben, werd nog niet alles verhelderd. Blijf ik ‘Matris
pudorem’ als ‘schroom der moeder’ zien - en ik wil met mijn schoolkennis latijn niet
eigenwijs zijn - dan zie ik geen zinvoile samenhang. Ik citeer de latijnse strofe:
Praetenta nuptae foedera
Alto docens mysterio,
Ne virginis partus sacer
Matris pudorem laederet.

Ook een te weinig aan interpunctie levert soms duistere plaatsen op, het spijt me het
te moeten zeggen.
Tegenover strofen van deze soort kunnen talrijke andere geslaagde gezet worden,
sommige, juist door de letterlijkheid van de vertaling, van ongewone beeldkracht.
En zowel de plastische als de te drastische resultaten brengen mee - en daar gaat het
toch om - dat men zich intensief en met als resultaat een zeer grote bewondering in de originele teksten gaat verdiepen, om dan bijvoorbeeld vast te stellen, hoe knap
en zorgvuldig van structuur de meeste hymnen zijn, hoe zorgvuldig de associaties
verwerkt worden, hoe op bijzondere wijze van ambiguïteit gebruik gemaakt is. De
allertederste van de honderddertien, maar ook in één strofe (en die is bijzonder goed
vertaald) de allerwreedste is Prudentius' hymne voor het feest van Onnozele kinderen.
Lofzangen der Latijnse kerk is een rijk boek of een boek over een rijk verleden.
De grootheid van de hier bijeengebrachte hymnen moet wel bescheiden maken de
steeds talrijker wordende rederijkerskamers die in Nederland liturgische zangen
maken, zoals de bijbelse gebondenheid van de hymnen een waarschuwing kan zijn.
Tot slot: op bladzijde 73 staat door een kennelijke zetfout ‘vemieuwen’ waar
‘verwinnen’ bedoeld is.
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De ziekte van Middleton en andere ziektes
onvolledige kroniek van in 1969 verschenen Nederlandse poëzie en
Nederlands proza
Kees Simhoffer
Mijn kinderen zullen zich later zeker de hete zomer van 1969 en de vroeg invallende
winter herinneren, waarschijnlijk niet de stoot boeken die hun vader toen heeft zitten
lezen ter bespreking, want literatuur kan een relatieve zaak zijn. Van het bundeltje
onder eigen beheer, dat je maar niet bespreekt omdat zwijgen goud is in zo'n geval,
tot de dwaze invallen van Gerrit Krol die de ziekte van Middleton heeft en daar een
heerlijk boek aan overhoudt.
Terwijl je al die bladzijden leest, probeer je je een mening te vormen: a. wat is
dat? en b. als het wat is, wat heeft een ander er dan aan? en c. doet het de schrijver
recht? En ik hoor weer mijn leraar Nederlands: niet teveel retorische vragen in je
opstel joh! en toen ging ik Nederlands studeren. Kortom: je probeert je over al die
boeken een mening te vormen, maar het worden er te veel; al die meningen gaan
door elkaar lopen en vormen één verhaal - de ideale kroniek denk je - maar je slaapt
één nacht en je bent het weer kwijt. Er zijn enkel wat flitsen over: Rudy Kousbroek
balanceert op het dikke hout waarvan Willem Brakman planken zaagt; rechter Ooka
van Aafjes krijgt de ziekte van Middleton en begint een sekswinkel.
Mij is het allemaal duidelijk, maar de lezer weet nog van niks.
De beste boeken zijn natuurlijk die welke je zelf hebt gekocht en dus niet hoeft te
bespreken. De nieuwe Campert. Een bundel Cubaanse poëzie voor soldaten (dat zijn
zíj) en voor toeristen (dat zijn wíj). Een prachtige bundel poëzie uit de Portugese
koloniën, Vuur en Ritme. En het nieuwe stuk van Peter Weiss, Gezang van de
Lusitaanse Bullebak, een fel en actueel toneelstuk tegen de Portugese koloniale
politiek, gedocumenteerd zoals altijd bij Weiss. De passage emit over Ana uit Nova
Lisboa zal ik niet gauw vergeten.
Het lezen van Weiss brengt me steeds weer op de eenzijdige, maar dankbare
gedachte dat een goed boek eigenlijk nooit alleen maar óver iets gaat, maar ook altijd
tégen iets.
De boeken die ik voor deze kroniek las, vormen natuurlijk maar een wille-
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keurige greep uit wat dit jaar in Nederland verscheen, mijn bezwaar is dus niet
algemeen van toepassing, maar het is toch wel frappant, dat die boeken bijna allemaal
gaan óver iets, en dat dat element van agressie nagenoeg ontbreekt. De boeken die
dat wel in meer of mindere mate hebben (Hoornik, Van de Waarsenburg, Wolkers
en Krol) zijn, voor mij, uitgerekend de beste, en dat komt dacht ik, omdat ze - om
dan maar weer een modewoord te gebruiken - geëngageerd zijn. En engagement
zonder agressie is soep zonder zout. Natuurlijk bedoel ik niet het bewust gekozen
(of aangeprate) politiek engagement, want dat is vaak niet meer dan je conformeren
met een ‘buitenwerkelijkheid’ en dat hoeft met literatuur niets te maken te hebben,
ook al timmert het lekker aan de weg.
Echt engagement kan enkel tot stand komen vanuit een bezinning op de eigen
werkelijkheid welke zo existentieel is dat het bewustzijn een schaalvergroting
ondergaat. Engagement is het resultaat van wat er met je gebeurt. Daarom is het stuk
van Peter Weiss werkelijk geëngageerd en zijn de gedichten van bijvoorbeeld Bernlef
die hij de Vliegende Hollander toeschrijft, dat net niet.
Afgezien van de vaak knappe taal en de mooie constructies in de boeken die ik
las, bespeur je bijna nergens die bovengenoemde ‘schaalvergroting’, bijna nergens
de onderstroom van problemen die toch kenmerkend zijn voor onze tijd. Van een
schrijver engagement verwachten is één opvatting, ik weet het (en ik hou het maar
staande!)

Leo Vroman
114 Gedichten
Querido, Amsterdam, 1969, 293 pp., f 16,90.
‘Ieder gedicht / dat ik schrijf / is het laatste / is mijn dood’ schreef Leo Vroman in
1957 in ‘Uit Slaapwandelen’. Toch zijn er sindsdien twee verzamelbundels van hem
bijgekomen, waarschijnlijk een clausule bij de P.C. Hooftprijs. De bundel 114
Gedichten bevat een herdruk van ‘Poems in English’, ‘God en Godin’, ‘Manke
Vliegen’ en ‘Almanak’, plus nog wat verspreide gedichten.
Vroman blijkt me weer opnieuw een weinig toegankelijk dichter, gevolg
waarschijnlijk van het feit, dat zijn gedichten nu eenmaal ironische, soms wat
retorische zelfreflecties zijn, waar hij zelf soms te veel lol aan heeft. De epische
gedichten, zoals de landen-gedichten in Verspreide Gedichten, zijn dan ook het
herkenbaarst. En ‘Manke Vliegen’ met de fijne tekeningen van Vroman zelf, blijven
wel het beste wat hij schreef, omdat ze kort zijn en niet pretentieus, en omdat ze me
doen denken aan de poëzie van Hanlo, alleen had Hanlo het rijm niet nodig.
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J. Bernlef
Het testament van de vliegende hollander
Querido, Amsterdam, 1969, 23 pp..
Bernlef maakt grapjes, doet of hij de ontdekker is van een aantal gedichten in een
verre toekomst welke hij bewerkt en van aantekeningen voorziet. Die aantekeningen
getuigen van de nodige relativiteitszin met betrekking tot de eigen verstaanbaarheid
in de toekomst, maar ze werken hinderlijk bij wat toch over het algemeen sterke
gedichten zijn over nu schrijnende actualiteit, en daarin is Bernlef niet kieskeurig,
hij sleept er de hele derde wereld bij. Het cynisme is zeer ter zake, maar de lakonieke
aantekeningen zwakken de gedichten naar mijn gevoel af. (als dat opzet is, dan vind
ik dat Bernlef zijn onderwerpen misbruikt om grapjes te maken en daar zijn ze net
een beetje te navrant voor). Een voorbeeld: (zesde lied) ‘in een plee in Bombay /
wordt dit diner straks / doorgespoeld om / via een ingenieus / stelsel van buizen / uit
te komen in / een of andere heilige rivier....’. Deze strofe krijgt de volgende
aantekening mee: ‘Plee: slang voor het toen gebruikte watercloset (w.c). Bombay is
een stad in India, een land waar in die tijd grote hongersnood heerste’.
Kortom: Bernlef heeft een aantal zeer goede gedichten geschreven (!) waarvan
het terechte cynisme aanvechtbaar wordt door de goedlachse ironie van de
aantekeningen. Ik hoor het al iemand zeggen: Hitler heeft de joden vermoord, maar
hij had een mooie snor.

T. van Deel
Strafwerk
(Boekvink), Querido, Amsterdam, 1969, 56 pp., f 4,50.
Vier reeksen gedichten over vroeger, familie, andere herinneringen en leraarschap.
Pretentieloos van inhoud en misleidend terloops van taal. Kleine ironische portretjes
die soms lekker overkomen, zoals: (juli 1968) ‘Beneden is gisteren / uit Italië
teruggekomen / en heeft boven / in de auto meegenomen’. Soms werkt het
understatement van Van Deel kryptisch, maar dat komt omdat ik zijn familie slecht
ken. De school ken ik wel een beetje, dus de laatste reeks doet me wat. ‘Ik korrigeer
gewetensvol / mijn eigen leegte’, zegt hij bij het nakijken van opstellen.
Om de bundel in het geheel der stromingen te plaatsen (wat Weverbergh zo graag
ziet) moet mij van het hart, dat Buddingh' zijn lakonie gevoeliger nuanceert, maar
dat kan komen doordat ik de stem van Buddingh' wel ken en die van Van Deel niet,
want deze poëzie moet je horen. Ik heb geen relaties bij de teevee maar mijn
telefoonnummer staat in de gids.
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William D. Kuik
45 Gedichten
(Cederreeks), Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 54 pp., f 6,90.
De Cederreeks is een prachtig uitgegeven reeks poëzie waarin dit keer 45 gedichten
van William D. Kuik, die over het algemeen nogal moeilijk zijn. En moeilijke
gedichten zijn per definitie tè moeilijk, als die moeilijkheid niet schuilt in de
gedachten, maar in de taal, die bij Kuik soms nodeloos klassiek is. De beeldspraak
is vaak te ver gezocht (wat is een ‘wagneriaanse wind’?) en hij loopt nogal te koop
met zijn - zeer grote - belezenheid. Kuik heeft wel een zeer speciale manier van
formuleren, waarbij opvalt dat de breedvoerige parnassustaal steeds en op het juiste
moment wordt onderbroken door ‘gewone omgangstaal’. Het sterkst wordt zijn poëzie
als hij het heeft over ziekte of ouderdom, veel voorkomende motieven in deze bundel.

Gerrit Komrij
Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker
(Cederreeks), Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 46 pp., f 6,90.
Dat Gerrit Komrij een wat Paaltjes-achtige vorm paart aan een sarcastische, vaak
absurde inhoud, was al bekend uit De Maagdenburgse halve bollen, zijn eerste bundel.
Die vorm maakt de gedichten niet erg toegankelijk. Sommige mensen hebben dat
net het aantrekkelijke gevonden in Komrij's poëzie, mij komt die vorm eerder voor
als het hek waarachter hij zich verschuilt, wat zijn goed recht is. Virtuoos zijn de
gedichten in elk geval. Taalbeheersing is van de vertaler Komrij genoegzaam bekend,
daarom juist is het voor mij een raadsel dat zijn taal zo veraf blijft van ‘gewoon’
Nederlands. Natuurlijk, Staring werd ook laat gewaardeerd, alleen is het nu anderhalve
eeuw later. Eén voorbeeld om niet het laatste woord te hebben: (uit een afgeluisterde
tweespraak) ‘En wat te zeggen van z'n malicieuze / Dédain? Hij verbeeldt zich op
sterk water / te schrijven tussen litteraire gazeuze. / Zo'n hoogmoed bewaart hij maar
voor later’.

Hans van de Waarsenburg
Niet dat powezie nu zo belangrijk is
(Aureareeks), Sijthoff, Leiden, 1969, 47 pp., f 5,10.
Hans van de Waarsenburg
Stadtekens
De Arbeiderspers, Amsterdam, 1969, 48 pp., f 5,90.
Totaal anders is de poëzie van Hans van de Waarsenburg, die dit jaar twee bundels
publiceerde. Mijn luiheid die tot gevolg had dat toen de tweede bundel uit was, ik
de eerste nog moest bespreken, dwingt tot een verge-

Streven. Jaargang 23

840
lijking. Kwalitatief is de tweede bundel sterker en gaver dan de eerste (die overigens
al de derde van zijn hand is), thematisch is er in de tweede bundel niet veel
bijgekomen, maar dat zal wel liggen aan het feit dat Stadtekens het resultaat is van
een opdracht door de gemeente Eindhoven en over ‘de stad’ gaat.
Het sympathieke van deze poëzie is het onverhulde engagement en het betrouwbare
ervan is, dat dit engagement bijna steeds het gevolg is van de bovengenoemde
‘schaalvergroting’ van het eigen denken. De agressiviteit van deze gedichten is
namelijk altijd authentiek, omdat de eigen leefwereld (en het onbehagen daarmee)
de belangrijkste rol speelt. Met andere woorden: de duidelijk links-radicale
geëngageerdheid is in deze gedichten nergens modistisch, want steeds gaat hij uit
van zeer voor de hand liggende ‘dagelijksheden’, die in Stadtekens concreter zijn
aangeduid dan in Niet dat powezie..., waarin vooral de cyclus ‘Achter de Revolutie’
nog te veel romantisch effect nodig heeft.
In de eerste bundel (eervolle vermelding Reina Prinsen Geerligsprijs) lag de aanzet
tot een verdere verdieping van het engagement; ‘logisch zou men bijna zeggen’, dat
de bundel Stadtekens die verdieping zou laten zien. Dat is behalve in de lange
gedichten over Londen, Praag en Berlijn, die tot het beste behoren wat ik las, niet
het geval. Er is iets anders gebeurd, wat misschien het beste omschreven kan worden
als de drang in eigen verleden en eigen leefwereld een rechtvaardiging te zoeken
voor dit engagement. De meeste gedichten in Stadtekens zijn namelijk reflecties op
de jeugd (Helmond, Eindhoven) en op de omgeving die blijkbaar niet erg inspireert
tot engagement: ‘Aantekeningen van een flatbewoner’, een zeer sterke cyclus, en
weer net als in de eerste bundel, een aantal gedichten over Maastricht (woonplaats
van HvdW).
In het duiden van die kleinsteedsheid is hij een meester, vooral omdat hij nooit te
beroerd is het eigen aandeel daarin eveneens te duiden (‘Mijn revolutie verschaald
/ langzaam bouw ik een winterkwartier’). Vooral in de ‘Aantekeningen van een
flatbewoner’ is die koppeling een echte eenheid geworden: ‘Langzaam maar zeker
/ een gezicht krijgen / als de voorkant van je flat // en klagen dat de glazenwassers /
zo weinig komen’.
Werden in de bundel Niet dat powezie nu zo belangrijk is de dingen soms nog met
veel vertoon van aplomb neergezet (‘een kankergezwel otoriteit dat openbarstte /
wekflessen vol dichterstongen’), in de bundel Stadtekens staat naar mijn idee geen
woord teveel, al zal de ‘Firma Philips’ het daarmee niet eens zijn.
Sommigen zullen de poëzie van deze dichter misschien te hard vinden, maar die
hebben dan heengelezen over deze zin: ‘naarmate de oorlog toeneemt / worden de
slagwerkers belangrijker’.
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Ik vind HvdW een bekwaam slagwerker en het ziet er niet naar uit dat de oorlog
afneemt in een land dichtgeplakt met troskompassen.

Rudy Kousbroek
Anathema's I
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 157 pp., f 9,50.
In zeven onderdelen, van Stijl tot Pathologie, geeft Kousbroek zijn eruditie vorm
over de meest uiteenlopende onderwerpen, van jodelen (op het toneel) tot zionisme.
Het understatement waarmee Kousbroek zijn inzichten etaleert, maakt ze leesbaar
en geloofwaardig. Hij heeft iets van Hillenius, hoewel die minder zwaar tilt aan alles.
Je moet het boek (er komen nog twee vervolgen) wel heel goed en vaak lezen - en
dat heb ik nog niet gedaan - om precies de grens tussen spot en ernst te ontdekken.
Wel moet me voorlopig van het hart dat de graagte waarmee K. op de dingen ingaat,
soms de grens van het geleuter overschrijdt, maar hij doet het perfect.
Het laatste stukje heet: de ziekte van het schrijven.
Bij Kousbroek is dat een heel gezonde ziekte.

Beb Vuyk
De eigen wereld en die andere
Querido, Amsterdam, 1969, 99 pp., f 7,90.
Twee goede verhalen van Beb Vuyk waarvan het eerste als het ware het tweede
uitlokt en veronderstelt. In het ene verhaal een Nederlandse vrouw die door haar
kinderen beseft, dat Indonesië haar wereld moet zijn, al is ze wel blij met een
moedervlek op haar been, want ‘daaraan kun je je voeten herkennen’. In het tweede
verhaal twee half-Nederlandse vrouwen van wie de één Indonesië als haar land erkent;
de ander stelt: een inlandse vrouw als moeder, die erken je niet; ze bestaan weliswaar,
omdat haar kinderen bestaan. Hier raken we aan een interessant aspect van dit tweede
verhaal: de rassenwaan die de eigen identiteit opheft. De Japanse bezetting is de
achtergrond voor het binnenmenselijk gebeuren (wat is mijn wereld? mijn eigen
wereld of die andere?) en de dreiging van de oorlog en eventuele internering
verhevigen dit gebeuren. Beb Vuyk schrijft een doortimmerd proza waarin geen zin
teveel staat, maar daardoor mis je soms de zo nodige spontaniteit. Er is wel 'n gloed,
maar er springen geen vonken over.

Tom van Oudwijk
Memoires van een doodgraver en andere verhalen
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1969, 141 pp., f 6,90.
Een mengsel van hoogromantische taal en hedendaags ongeloof in de kan-
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sen op leven of overleven, geven de verhalen van Ton van Oudwijk iets Kafka-achtigs.
Vreemde mensen van wie je eigenlijk niet verwacht dat ze doen wat ze doen. Juffrouw
Mélisande die alle klokken uit de familieverzameling met een bijl te lijf gaat, Moeders
Karel, die zijn gulp dichthoudt omdat ie procuratiehouder is en de Doodgraver
Conclavius (drie verhalen), hoewel je van hem na één verhaal wel ongeveer alles
verwacht, hij is dan allang geen levende figuur meer, maar een irritante bandopname
van zijn eigen ervaringen. Aanvankelijk wekken de verhalen een navrante, dus
menselijke indruk, maar na beter lezen (Karel die moeder wel en niet vermoordt met
pillen) missen al die figuren iets, het menselijke trekje waardoor ongeluk tot leed
wordt. Ton van Oudwijk beschrijft de mensen óver de grens van geluk en leed en
nooit óp die grens. En leven is balanceren op die grens (!) Dat maakt haar verhalen,
uitgezonderd enkele van de zeer korte, net niet goed genoeg.

Bertus Aafjes
De rechter onder de magnolia
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 174 pp., f 9,50.
Aafjes schreef weer een bundel verhalen over rechter Ooka, bekend uit Een ladder
tegen een wolk. Het is weer een uitgave vol Japanse prenten. De 17e-eeuwse rechter
is nu gepensioneerd en in zijn lakdoos vindt Aafjes bovendien nog drie verhalen. De
taal van Aafjes is natuurlijk om te huilen, zelfs al legt hij ze een Japanse rechter uit
de 17e eeuw in de mond. Dat Aafjes zijn verhalen voorziet van eigen reisimpressies
zal wel leerzaam zijn, maar het is eveneens irritant. Het boek had eigenlijk ook wel
in 1900 geschreven kunnen zijn, en dat is een principieel bezwaar bij een oordeel
over literatuur in 1969. Maar de dames van het leesclubje zullen dit niet merken en
als ze het merken, het waarschijnlijk toejuichen.
De bron van al dit schoons is een boek van J.C. Edmonds: Solomon in Kimono.
Ik vond Robert van Gulik spannender.

Judicus Verstegen
De koekoek in de klok
Querido, Amsterdam, 1969, 244 pp., f 13,50.
Een schandaal aan de universiteit is het conflict in De Koekoek in de Klok van Judicus
Verstegen die indertijd met Legt uw hand daarop een zeer sterk debuut maakte. Dit
derde boek mist de authenticiteit van het eerste. Het sarcasme is nogal nadrukkelijk
en de typering niet levensecht, ook al zijn al die krakélende in hun eigen kringetje
draaiende intellectuelen dan ook koekoeken in de klok. Er zijn drie soorten boeken:
de goede die op
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zichzelf staan, de slechte die dat ook doen maar om een andere reden, en de
middelmatige waarvan je iets algemeens kan zeggen: bijvoorbeeld, de schrijver heeft
bier een duidelijk beeld gegeven van de menselijke leugen en hij kiest daarvoor het
juiste milieu van intellectuelen, vanouds de hoeders der waarheid enz. enz....
Het boek van Verstegen heeft die middelmatigheid omdat het lijdt aan een te grote
nadrukkelijkheid. Het wordt pas aardig als je die intellectuelen hoort kiften of als ze
op hun fiets door de hongerwinter rijden, maar dan zijn het geen intellectuelen, dan
hebben ze het te druk met léven.
De rest is overbekend: de hoogleraar met een oorlogsverleden, zijn collega met
teveel belangen bij de industrie, vriendjespolitiek enz.. Het boek schijnt een
sleutelroman te zijn, maar waarom maakt de schrijver er dan geen zedenroman van
in plaats van een psychologische roman, om eens wat schooltermen te gebruiken?
Ik bedoel dit: als je een sleutelroman schrijft, moet je er de sleutel bij geven (da's
ongeschreven code), dus de persiflage belangrijker achten dan de karakters.

Ward Ruyslinck
De Karakoliërs
Manteau, Brussel/Den Haag, 1969, 173 pp., f 13,90.
Dat Ruyslinck een reactionair schrijver is, heeft hij nooit onder stoelen en banken
gestoken. Wanneer híj dus de Belgische politiek te lijf gaat (die een rechtse is) moet
je oppassen. Het boek De Karakoliërs is een reportage van het bezoek van een zwarte
president (ergens van) aan België, da's duidelijk, want Manneken Pis en Hugo Claus
zijn eveneens aanwezig. Een kabinetschef, Soubras, die het bezoek goed moet laten
verlopen, vertelt het verhaal, als hij tenminste niet de secretaresse van zijn baas moet
verleiden, wat beschreven wordt op de goedkope manier van seksromannetjes (maar
vooruit, fatsoensrakker R. zal dat wel als persiflage bedoelen!).
Wat erger is: Ruyslinck drijft in dit boek zeer goedkoop de spot met dure zaken
en dat is wat het boek tot een slecht boek maakt, afgezien van de platte gein en de
goedkope seks die hij altijd afkeurt in interviews en zo. Enfin laat maar. Ruyslinck
is een opschepper en hij wordt onverdraaglijk pedant in de motto's boven de
hoofdstukken, genomen uit door hem in vreemde talen nooit geschreven boeken en
studies. Dat het boek als farce bedoeld was, is duidelijk, maar het komt ook als een
farce over en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van ‘een schrijver’.
Ruyslinck is flink bezig een soort Bomans te worden, maar zoals Pa Pinkelman
nooit in staat was Romme te onttronen, zo zal Ruyslinck nooit het Belgische kabinet
doen wankelen.
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Marnix Gijsen
De val van zijne excellentie minister Plas
Nijgh en van Ditmar, Den Haag, 1969, 136 pp., f 11,-.
Iets soortgelijks als Ruyslinck doet Gijsen in zijn nieuwe boek, de intriges beschrijven
waarmee iemand minister kan worden. Gijsen vervalt alleen niet in de goedkope gein
van zijn jongere landgenoot. Hij beperkt zich tot de groffe manier waarop een vent
van niks minister kan worden en het te lang blijven. Het verschil tussen een minister
en een proleet met geld is één vuile speculatie. Iedere kabinetsformateur zou het
boek moeten lezen, voordat ie met zijn lijstje naar de vorst(in) gaat. Deze minister
brengt goddank zichzelf ten val, da's het voordeel van een schrijver als verwekker.
Jammer dat Gijsen de man nog een lieve oudedag geeft met zijn secretaresse in een
Frans kasteel van zijn eigen duur gestolen centen, maar Gijsen is een realistisch
schrijver!
De Val van Zijne Excellentie Minister Plas is helemaal geen meesterwerk natuurlijk,
maar Gijsen schijnt zulke vrijblijvende intermezzi nodig te vinden. De Parel der
Diplomatie was ook zoiets, tussentijdse vingeroefeningen misschien?

Willem Brakman
Debielen en demonen
Querido, Amsterdam, 1969, 130 pp., f 9,90.
De nieuwe roman van Willem Brakman is het zoveelste boek dat in de pretentie blijft
steken; natuurlijk weer oorlog, want dat is een fijne achtergrond die vrijwel alles
rechtvaardigt. Brakman wil ons blijkens de titel doen geloven dat mensen in een
oorlog iets debiels en demonisch krijgen (sic!), maar je moet mensen overhouden.
De hoofdpersoon in dit boek komt gewoon niet uit de verf. De ambiance voor een
goed boek is aanwezig: een jongeman die ondergedoken zit, eerst zwerft ie nog, dan
komt ie thuis, tenslotte verlaat hij zijn kamer amper en leert voor later. Hij moet de
buren die wel eten hebben, wijsmaken dat ie voor dokter studeert, dan krijgt ie ook
eten. Daaromheen mensen die elkaar helpen of verraden naargelang het de oorlog
uitkomt. Hinderlijk is wel de stereotiepe manier waarop Brakman de jonge hoofdfiguur
zich laat ‘vergrijpen’ aan bijna elke vrouw die binnen schootsafstand komt; de persoon
van de jongen noch de oorlogssituatie rechtvaardigen dit in het boek.
Alles bij elkaar een aardige situatie die te uitvoerig wordt beschreven (het is een
erg lang kort verhaal) en karakters die niet opgaan. Het einde waarin schr. probeert
de angstgevoelens van de hoofdfiguur terug te brengen tot een warhoofdige droom,
is nogal drakerig, zoiets kan je beter aan Raes overlaten.
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Adriaan van der Veen
Vriendelijke vreemdeling
Querido, Amsterdam, 1969, 194 pp., f 15,90.
Na ‘Kom mij niet te na’ nu een tweede autobiografische roman van Van der Veen,
die de tijd vanaf 1939 beschrijft waarin schr. probeert zich in de V.S. een bestaan op
te bouwen. Het boek is evenwel geen roman, enkel een opeenvolging van
ontmoetingen, gebeurtenissen, doorspekt met passages waarin schr. zijn onzekerheid
en zijn gevoelens van minderwaardigheid aan het papier toevertrouwt. Eerlijk is het
boek dus wel, maar Van der Veen beschrijft die dingen niet, hij schrijft eróver. In
het boek wordt die onzekerheid bijvoorbeeld niet duidelijk uit de handeling of uit
zijn gedachten, hij voegt het als mededeling toe aan wat ie al gezegd heeft. Verder
moet hij ons voortdurend herinneren (hij beschrijft het niet) aan zijn rotte jeugd in
Schiedam, die natuurlijk overeenkomsten vertoont met de wortelloosheid in die
nieuwe wereld, maar die herinneringen hebben bijvoorbeeld helemaal geen functie
in de relatie met de communiste die hem naar Amerika haalde, op wie hij verliefd is
en die hij steeds weer loslaat, dat is de draad door het boek, en toch weer niet loslaat,
dus weg draad! dag roman!
De stijl van Van der Veen is nogal melig, inhoudelijk moet het boek het hebben
van de interessante bijfiguren die hij in de V.S. ontmoet, van Ivens tot Thomas Mann
(heel even). Het sympathieke aan het boek is, dat schr. nergens verdoezelt dat hij in
Amerika was om mensen te leren kennen, liefst importante mensen, daarmee
illustrerend hoe schrijverschap soms meer een kwestie kan zijn van geintroduceerd
dan van geïnspireerd zijn.

Willem van Toorn
Twee dagreizen
Querido, Amsterdam, 1969, 128 pp., f 8,90.
Een brief over zijn vader is voor een jonge historicus, toch alleen thuis om te werken,
reden om na te denken over de rol die zijn vader als architect in de oorlog kan hebben
gespeeld. Hij gaat dat uitzoeken in twee dagen en hij moet daarvoor op reis, hij brengt
o.a. een bezoek aan het huis van de aannemer die voor zijn vader werkte en wèl fout
was. De bewijslast tégen of vóór zijn vader, een map met tekeningen, komt door een
geconstrueerd ongelukje in het water terecht. Een vroegere vriend van zijn vader
praat hem zijn vermoedens uit het hoofd. Helemaal duidelijk wordt het niet, maar
de tekeningen van bunkers waren misschien gewoon tekeningen van huizen waarop
de ramen ontbraken (!) Een nogal traditioneel gecomponeerde roman over een niet
meer zo bijster interessant onderwerp, die daarom niet bevredigt, hoewel de taal van
Van Toorn betere boeken doet
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vermoeden, want vertellen kan hij wel. Dat Week indertijd ook uit Landschap voor
een dode meneer.

Ed. Hoornik
De vingerwijzing
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 155 pp., f 8,90.
Na De Overlevende nu De Vingerwijzing, een roman waarin Hoornik krampachtig
zoekt naar de ontbrekende schakel in zijn jeugd, die bepalend moet zijn voor wat hij
verloor: het geloof in de mensen, in God, in zichzelf. Hoe was de relatie tussen zijn
ouders? Doodde zijn vader zijn moeder? Een nichtje fungeert als medium. Steeds
weer lopen de oudere ik-figuur (Kuyll, dezelfde als in De Overlevende) en het kleine
roodharige jongetje dat hij geweest is, elkaar in de weg. Die verwisseling is de grote
kracht van het boek, omdat de lokatie (de omgeving van de jeugd, Oud-Den Haag)
die verwisseling ten voile rechtvaardigt. ‘Een patiënt mag een dag in coma liggen,
twee, drie, soms zelfs wel negen dagen, maar geen vijftig jaar. Dat kan niet, zeggen
de heren medici. Weten ze veel’.
Obsessies dus. Ook hier weer oorlogsverleden (heel wat autenthieker dan bij
Brakman, maar hoe kan het anders bij Hoornik?) dat wordt opgeroepen door een
nogal schofterige pensionhouder die het ouderlijk huis van de hoofdpersoon exploiteert
- hier speelt het toeval een wat te grote rol, het zal dus wel echt zo zijn! Hoewel ik De Vingerwijzing een prachtig boek heb gevonden tussen al die andere,
is de manier waarop Hoornik zelf als schrijver voortdurend het verhaal onderbreekt,
storend. De hoofdstukken waarin hij als schrijver op de achtergrond blijft, zijn
stilistisch het sterkst. Het eerste hoofdstuk ‘De Nachtwaker’ is een schoolvoorbeeld
van hoe zoiets moet.

Inez van Dullemen
Luizenjournaal
Querido, Amsterdam, 1969, 109 pp., f 9,50.
Inez van Dullemen schrijft het verhaal van de uittocht der Mormonen op weg naar
de stad Zion (Salt Lake City). Voor mij - eerlijk gezegd - geen aantrekkelijke stof,
maar na een paar bladzijden had het boek me te pakken. Korte hoofdstukken waarin
steeds een andere figuur uit de karavaan aan het woord is, maken van het boek een
sterke eenheid, waarin de afzonderlijke personen figureren - sommigen halen Zion
niet - maar de groep alleen telt. Passies, angsten en verknipte vroomheid wisselen
elkaar af, maar eens komt men in Zion en daar zal Jesse franjes maken aan de broek
van haar zoon. Als ze tenminste niet omkomen als luizen in vergiftigd water. ‘Telkens
wanneer ik denk dat ie dood is, steekt hij toch een pootje uit, beweegt hij nog even.
Luizen verdrinken misschien wel langzamer dan
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mensen’. Zo komt dit boek aan zijn einde. Het was voor mij een openbaring: een
scheppingsverhaal, maar dan van datgene wat de mens zichzelf schept: in de leegheid
plaats voor hoop die doet leven en sterven als luizen in een plas water. De mens is
in dit boek prachtig opgenomen in het geheel van de natuur. Bergen, honden,
sprinkhanen krijgen een zelfde recht op leven (wat voor leven?) als de mensen die
duizenden kilometers trekken door het land op zoek naar nog een illusie. De zoon
van Jesse meent op het eind een gulden koepel te zien achter de bergen, de anderen
zien het niet, laat maar, denken ze. Jaja, zegt zijn moeder, ‘daarachter ligt het beloofde
land’, zoals een weduwe haar kind zegt: als vader thuis komt, is het feest. Een modern
geschreven boek over een onderwerp dat voorlopig wel niet uit de wereld zal zijn.
(Biafra is bijna gevallen terwijl ik dit schrijf.)

Jan Wolkers
Turks fruit
Meulenhoff, Amsterdam, 1969, 214 pp., f 8,50.
Turks Fruit heet de nieuwe roman van Wolkers. Het is de meesterlijk geschreven
roman van een verloren liefde. Na een keihard begin, dat meer dan voldoende
illustreert hoe verloederd de ik-figuur is, nadat zijn vrouw hem in de steek heeft
gelaten, komt het verhaal van die vrouw, in terugblikken, niet chronologisch, maar
wel psychologisch in de goede volgorde: haar ouderlijk huis, - de figuur van de gehate
schoomnoeder is natuurlijk een variant op het bekende vadercomplex -, de
kennismaking die doltriest is, het samenleven, het huwelijk, de scheiding, de andere
mannen met als laatste een Amerikaans ingenieur met wie ze naar het Midden Oosten
vertrekt, tot het trieste einde wanneer ze volkomen veranderd weer in het zicht van
de ik-figuur komt, bij wie ze nooit edit weg is geweest. Dan is ze doodziek, kaal na
een hersenoperatie, alleen nog maar bij machte dat zachte turkse fruit te eten en te
sterven.
Dit boek over een vrouw - iets nieuws bij Wolkers, afgezien van Kunstfruit - bevat
alle elementen die we (wie zijn dat?) van Wolkers kennen: de relaties met het dier,
de in schoomnoeder getransponeerde vaderfiguur, enfin het hele scala van
mogelijkheden, nu eens niet aangewend om de gedachten of daden van de ik-figuur
te rechtvaardigen en algemene geldigheid te geven, maar dit keer toegepast op een
ander die de schrijver zeer na stond of staat. Weet ik veel! in hoeverre het boek
autobiografisch is, doet er geen steek toe, je leest het toch allemaal of het in je eigen
hoofd gebeurt en dus is het echte literatuur (sic!).
Weer een boek van menselijke eenzaamheid, een mes dat altijd aan twee kanten
snijdt, maar fenomenaal geschreven en verdomd geraffineerd in elkaar gezet. Het
lijkt zó neergepend, maar daarvoor is de techniek van
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Wolkers te ‘klassiek’, tot nu toe nog geen nadeel in elk geval. Al zou ik Wolkers wel
eens op de Raes-tour willen zien, maar dat is een knotse gedachte waarvoor ik alleen
verantwoordelijk ben, en die niets afdoet aan Wolkers.

Gerrit Krol
De ziekte van Middleton
Querido, Amsterdam, 1969, 221 pp., f 14,90.
‘Ja, ik heb er flink de spot mee gedreven. Dit hele boek is één reeks van spotternijen
ten aanzien van de vrouw, begrijp je wel? Spot, of ironie (goedaardige spot), is het
enige waarmee je een vrouw kunt treffen, omdat de ironie.... enfin lees zelf maar....’,
zegt Krol op de flap van zijn nieuwe boek. Dat is natuurlijk niet zo, het boek is
evengoed en méér het boek van mannelijke impotentie édit lief te hebben, helemaal,
en het is net zo goed het boek dat de dwaze verseksing van onze maatschappij - een
uitvinding van mannen - hekelt. En daarvoor gebruikt Krol zijn eigen leven en dus
de vrouwen die daarin - neem ik aan - een rol speelden. Krol bereist voor zijn werk,
hij is iets met computers, de halve wereld en dus vrouwen te over. En dus ook pagina's
vol met (kwasi)mathematica en (kwasi) technische tekeningen, citaten uit het werk
van anderen en Janus Pipper (Krol) plus reklameteksten. Margaret Middleton is een
kolossaal geboezemde juffrouw die je kan bestellen in drie series voor 5 dollar, en
die, als Krol haar zoekt, dood blijkt, maar hij heeft haar foto's.
Gerrit Krol heeft het vermogen door toevoegingen, onderbrekingen, schijnbaar
wisselen van onderwerp, krankzinnige invallen die niets en alles met literatuur te
maken hebben,.... (herhaal:) heeft het vermogen voortdurend wat hij schrijft, te
relativeren, en dat maakt het boek zo aantrekkelijk. Hij heeft een verteltrant die aan
Buddingh' herinnert, maar hij heeft veel meer addertjes onder het gras en is - zoals
alle ‘terloopse’ schrijvers - even triest, alle foto's, tekeningen, onderbrekingen, foefjes
ten spijt. In dit verband herinner ik me als heel indrukwekkend en substantieel het
cursieve fragment over de kakkerlak.
Eigenlijk heeft hij die overdaad van vormmiddelen (die soms gemanierd werken)
niet nodig, want hij schrijft subliem en is gewoon een van de beste schrijvers die we
hebben in onze taal. Een voorbeeld, tot slot, van zijn denktrant en taalvermogen, dat
ergens de bedoeling van het hele boek bevat: ‘De verkeerde handelingen verschillen
niet zoveel van de goede, maar het gepraat erover diept ze zoveel meer uit’.
Dat gebeurt dan in ‘de ziekte van Middleton’.
Er zijn natuurlijk andere ziektes waaraan een schrijver kan lijden. Dat blijkt hopelijk
uit het voorgaande. Je hebt prettige en vervelende ziektes.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Rhodesië
Het reeds jaren bestaande conflict tussen Groot-Brittannië en Rhodesië is in zijn
laatste ontwikkelingsfase gekomen. Reeds op 20 juni 1969 was er een referendum
gehouden, waarbij een grote meerderheid zich uitsprak voor een nieuwe grondwet
en voor de proclamatie van de republiek. Deze grote meerderheid werd echter
verkregen door de vrijwel volledige uitschakeling van de bijna 5 miljoen Afrikanen.
Pogingen om via een veroordeling door de Veiligheidsraad invloed uit te oefenen
op premier Ian Smith van Rhodesië faalden door gebrek aan eensgezindheid zoals
reeds eerder economische sancties geen succes hadden gehad, doordat men er zich
niet algemeen aan hield en van de Unie van Zuid- Afrika en Portugal gewoon niet
verwacht kon worden, dat zij de sancties zouden toepassen. Eigenlijk kwam men
niet verder dan een min of meer officiële veroordeling door secretaris-generaal Oe
Thant op 21 juni 1969, waarin hij de Rhodesische beslissing volledig in strijd
verklaarde met de beginselen van het Handvest; de methode en het resultaat een
vorm van racisme noemde, dat door de grote meerderheid van de mensheid werd
veroordeeld en dit alles een bedreiging van de vrede noemde. Daarmee veranderde
echter niets in de houding van de Rhodesische regering in Salisbury en legde de V.N.
eigenlijk slechts nog meer de nadruk op haar machteloosheid.
Het geringe effect bleek toen op 31 maart van dit jaar Rhodesië een republiek
werd. Als voorlopig president trad Clifford Dupont, die reeds in 1965 benoemd was
tot waarnemend gouverneur om de taak van de Engelse gouverneur, Gibbs, over te
nemen, op, terwijl Ian Smith premier blijft. Op 10 april a.s. zullen ‘algemene’
verkiezingen voor een nieuw parlement worden gehouden en het is niet aan te nemen,
dat de kleine blanke groeperingen, die het niet eens zijn met de gang van zaken veel
in de melk te brokkelen krijgen.
Over verdere toepassing van economische sancties zal men wel blijven praten,
maar grote invloed mag men daar toch niet van verwachten. Misschien iets meer van
het verbreken van politieke contacten. Enkele staten besloten n.l. hun consulaten te
Salisbury te sluiten en het nieuwe regime niet te erkennen. Italië ging daarbij het
meest principieel te werk door duidelijk uit te spreken in het aannemen van de
grondwet en het proclameren van de republiek een daad te zien van een minderheid
ten koste van een grote meerderheid en dit te veroordelen als
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rassendiscriminatie. Ook de V.S. sloten haar consulaat, waarbij Nixon inging tegen
de adviezen van vooraanstaande zakenlieden en vele Zuidelijke Congresleden en
toegaf aan de visie van zijn minister van Buitenlandse Zaken, Rogers, die verleden
maand een rondreis door Afrika maakte en daar kennis heeft gemaakt met de
standpunten van diverse Afrikaanse leiders.
Een niet onverwachte tegenslag voor Ian Smith is de houding van de verschillende
kerkgenootschappen. De gezamenlijke R.K. bisschoppen hebben geprotesteerd tegen
de nieuwe grondwet omdat deze de mogelijkheid opent om de apartheid ook
toepasselijk te verklaren op het onderwijs en de kerk. Zij worden hierin gesteund
door de meeste kerkgenootschappen met uitzondering echter van de Nederduits
Gereformeerde Kerk, die verbonden is met haar geloofsgenoten in de Z.-Afrikaanse
Unie en daar in het gareel loopt van premier Vorster. Ook protesteren de bisschoppen
tegen de voorgenomen landhervorming, die de apartheid bevordert en al het land
verdeelt in 3 grote delen, waarvan met uitzondering van een nationaal gebied twee
bijna even grote delen gereserveerd zijn resp. voor bijna een kwart miljoen
Europeanen en voor bijna 5 miljoen Afrikaner De kerken zijn daarmee in een uiterst
moeilijke positie gekomen, maar het is goed, dat men hier ondanks grote te verwachten
moeilijkheden de waarheid zuiver durft te stellen. Hopenlijk zijn Ian Smith c.s. toch
nog voor rede vatbaar.

Duitsland
Reeds enkele malen hebben wij gewezen op de pogingen van de regering Brandt om
te komen tot een betere verstandhouding met de landen van het Oostblok. Brandt
wist zich verzekerd van de steun van de West, bondgenoten en kreeg hiervan nog
eens de bevestiging tijdens zijn verblijf in Parijs en Londen; onder de verschillende
Europese problemen, die toen ter tafel kwamen, vormden de toetreding van Engeland
tot de EEG en de Europese veiligheidsconferentie, waar Rusland op aan dringt,
vanzelf de hoofdschotel.
Kernpunt in de betrekkingen tussen O. en W. vormt echter de verhouding tussen
de BRD en de DDR. Zowel in Warschau als in Moskou kregen de onderhandelaars
uit Bonn te horen, dat de sleutel tot succes in Pankow lag. En juist daar maakte
Ulbricht moeilijkheden.
Op alle toenaderingspogingen antwoordde Ulbricht met de eis van volkenrechtelijke
erkenning van de DDR als zelfstandige staat, maar Brandt stelde dat de DDR voor
Bonn geen buitenland is, daar geheel Duitsland één natie is; hij legde meer de nadruk
op verbetering van de intermenselijke betrekkingen tussen beide delen in de hoop
zo tot verdere resultaten te komen.
Tijdens voorbereidende besprekingen chicaneerde Ulbricht herhaalde malen, zodat
men zich kon afvragen of hij eigenlijk wel besprekingen wilde zelfs als deze tot
erkenning van de DDR zouden leiden. Erkenning zou n.l. ook vrijere toegang
betekenen tot het W. en Ulbricht zag de mogelijkheid, dat dit nadelig voor zijn regime
zou kunnen zijn, daar hij nog altijd niet zo'n bijster vaste greep heeft op zijn
onderdanen.
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Zo kwam de hele affaire in de lucht te hangen n.a.v. de reisroute van kanselier Brandt
naar de afgesproken conferentie te O.-Berlijn. Pankow stelde, dat de heen- en terugreis
niet mochten gaan via W-Berlijn zoals Brandt zich had voorgesteld, daar de kanselier
daar niets te maken heeft; volgens de grondwet van de DDR is immers geheel Berlijn
grondgebied van de DDR en wenst men dus niets te horen van W.-Duitse aanspraken
op dit stadsdeel. Voorstellen van Bonn om dan in een andere O.-Duitse stad
besprekingen te houden werden eerst afgewimpeld - waarschijnlijk omdat Ulbricht
meende de bevolking van O.-Berlijn beter in de hand te hebben - evenals voorstellen
om in Wenen, Helsinki of het eerst in Bonn samen te komen.
Ulbricht en zijn premier Stoph bleken echter grote waarde te hechten aan het feit,
dat Bonn het eerst naar hen kwam en waarschijnlijk onder invloed van Russische
druk - Gromyko zou tijdens zijn korte verblijf in Berlijn er op hebben aangedrongen
geen voorwaarden te stellen, die a priori onaanvaadbaar waren en ook Ulbricht zal
begrepen hebben, dat Moskou zaken met Bonn wil doen - verklaarden zij zich bereid
om 20 maart besprekingen te voeren te Erfurt in O.-Duitsland, de plaats waar een
goede anderhalve eeuw geleden een andere historische ontmoeting plaats had tussen
Napoleon en Czaar Alexander van Rusland.
In tegenstelling met 1808, toen Napoleon er een grote show van maakte en de toen
befaamde toneelspeler Talma liet optreden voor de gekroonde hoofden van Europa,
hield men nu het geheel erg sober en liet men alle franje weg. Daar zorgde overigens
een groot deel van de bewoners van Erfurt voor, die tegen de bedoeling van de
regering aan Brandt zo'n hartelijk welkom bereidden, dat er overhaast
tegen-demonstraties moesten worden georganiseerd.
Reeds tevoren had Brandt gewaarschuwd tegen al te hoog gestelde verwachtingen.
Zoals hij na afloop zei was voor hem het belangrijkste geweest, dat premier Stoph
en hij in direct contact hadden kunnen kennisnemen van elkaars meningen zelfs
zonder gebruik te hoeven maken van een tolk. Toen hij in dit verband sprak van
dezelfde taal hield hij rekening met het feit, dat dezelfde woorden in de mond van
Stoph en in de zijne vaak een andere betekenis kunnen hebben, maar als
ex-burgemeester van W.-Berlijn heeft Brandt ruimschoots de gelegenheid gehad om
zich in de gedachtengang van zijn gesprekspartner te leren verplaatsen. Brandt was
dan ook tevreden over het feit, dat afgesproken was om 21 mei a.s. opnieuw in Kassel
(W.-D.) bijeen te komen. Pankow blijft als eis stellen de erkenning van de DDR,
maar ondanks het feit, dat Brandt dit afwimpelde stemde Stoph toch toe in voortzetting
van het gesprek. Beide partijen legden later een verklaring af in resp. de Bondsdag
en de Volkskamer. In de eerste kwam scherpe kritiek van de zijde der CDU-CSU;
vanzelfsprekend ontbrak in de andere alle kritiek.

West-Berlijn
Voor het eerst sedert 16 jaren zijn de V.S., Rusland, Engeland en Frankrijk op 26
maart weer bijeengekomen om te spreken over Berlijn in het gebouw van de
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voormalige bestuursraad van die stad. De besprekingen waren strikt vertrouwelijk
maar men meent dat de W. grote drie hebben aangedrongen op grotere vrijheid voor
het verkeer naar en van Berlijn en tussen de beide stadsdelen onderling. Van hun
kant hebben zij voor de O.-Duitsers de gelegenheid opengesteld om op hun eigen
paspoort naar het W. te reizen zonder het tijdelijk reisdocument, dat vroeger vereist
was. Men houdt nu rekening met een eventuele Russische eis een einde te maken
aan W.-Duitse politieke acties in W.-Berlijn in ruil voor vergemakkelijking van de
toegang tot Berlijn.

Rusland
Sprekend over onderhandelingen met Rusland moet er rekening worden gehouden
met mogelijke wijzigingen in de Russische regering. De tegenwoordige leiders
Brezjnew en Kosygin schijnen fel becritiseerd te worden over de mislukkingen in
de Russische economie. Het verzet zou komen van drie leden van het Politburo n.l.
Sjelepin, vakbondsleider en reeds eerder aansprakelijk voor aanvallen op Brezjnew;
Soeslov, de partij-ideoloog met grote invloed en de minder bekende Mazurov. Niet
alleen de mislukkingen in landbouw en industrie, ook de wankele politiek van
Rusland, waarbij Kosygin rechts en Brezjnew links georiënteerd is en het daaruit
voortvloeiende compromis, worden fel gehekeld. Sjelepin werd beschouwd als de
grote coming-man, leider van de jonge conservatieven, die in de liberalisering de
oorzaak zien van de mislukking en die het Russische optreden tegen o.a. Hongarije
en Roemenië veel te zachtzinnig vinden. Later werd gemeld dat Soeslov en Sjelepin
ziek zijn; in hoeverre dit een parlementaire ziekte is mag u zelf uitmaken maar het
dit jaar te houden partijcongres, waar o.a. beslist moet worden over mutaties in de
top en over het nieuwe vijfjarenplan voor 1970-1975 is in elk geval uitgesteld.
Voorlopig schijnen Brezjnew en Kosygin nog het heft in handen te hebben.
Voorlopig! want nu hebben drie vooraanstaande Sovjetgeleerden t.w. Sakharov,
atoomgeleerde, de historicus Medvedev en de fysicus Toerchin een brief van 4000
woorden geschreven aan de Russische leiders, waarin zij naast economische ook
sociale wantoestanden becritiseren. Zij wijzen er op dat van het inhalen van de V.S.
geen sprake meer is en dat integendeel de achterstand veel groter wordt; de
ontwikkeling in het onderwijs noemen zij schrikbarend en zij kritiseren het
achterhouden van informatie over begane fouten, omdat deze ev. door vijandelijke
propaganda zou kunnen gebruikt worden. Zij pleiten voor grotere vrijheid van de
pers, voor de mogelijkheid om voortaan bij verkiezingen op meer dan een kandidaat
te stemmen. Ook spreken zij over een meer reële aanpak van de kwestie Berlijn en
over de erkenning van de rechtvaardige en redelijke resolutie van de Veiligheidsraad
over het Midden Oosten. Het geheel doet sterk denken aan ideeën die in de eerste
helft van 1968 in Tsjecho-Slowakije te voorschijn kwamen. Er is een roep om grotere
vrijheid, om medezeggenschap, om doorvoering van de democratie geuit door mensen,
die de Sovjet Unie hard nodig heeft en dus minder gemakkelijk aan de kant kan zetten
dan een aantal schrij-
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vers. Niet dat zij spoedig hun wensen ingewilligd zullen zien! Want ook al zouden
Brezjnew c.s. nu verdwijnen - nu zouden ook Podgorny en Kosygin ziek zijn, maar
Brezjnew voelde zich sterk genoeg om zijn voorgenomen reis naar Hongarije te laten
doorgaan - dan nog zullen hun opvolgers niets voelen voor liberalisatie. Zij zullen
er echter op de duur niet onderuit kunnen. En deze te signaleren ontwikkeling leek
ons toch belangrijker dan de wijzigingen, die zich intussen in Z.-O.-Azië voltrekken,
waar nu in Cambodja een uitbreiding van het Vietnamconflict mogelijk is.
5-4-'70
J. Oomes
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Forum
Theaterpubliek
In aansluiting bij de recente bevindingen van Mw. Vera Asselbergs-Neessen, Het
(mogelijke) publiek van de Nijmeegse Stadsschouwburg en die van drs. T.J. Kamphorst
over het schouwburgbezoek in Utrecht, is het wellicht niet oninteressant ook iets te
vernemen over gelijksoortige onderzoekingen in het buitenland. In News from the
Finnish Theatre (January 1970) worden enkele studies samengevat die elk diverse
themata van een publiekssociologisch onderzoek betreffen, zoals: de sociale structuur
en de bezoekgewoonten van het Fins-Zweedse theaterpubliek (Helsinki), de
werkweekverkorting en de vrijetijdsuitbreiding in een stadswoongebied (Lahti), de
ontwikkeling van de verlangens van het theaterpubliek (Helsinki en Turku),
maatschappelijke ontwikkeling en theaterplanning, het Finse theaterpubliek
(Tampere).
Enkele gegevens blijken vrij duidelijk aan te sluiten bij wat in Nijmegen, overigens
ook elders in Nederland, te constateren is. Het premierèpubliek bestaat hoofdzakelijk
uit de sociaal-economische topgroepen (80%) en de doorsneeleeftijd ligt vrij hoog:
60% boven de 45 jaar. Bij gewone voorstellingen zijn de leeftijdsgroepen tussen 20
en 45 het best vertegenwoordigd. Een constante is echter dat alle voorstellingen in
hoofdzaak door de sociale topcategorieën worden bijgewoond. Het publiek wordt
lichtjes door de dames gedomineerd. Uit 2000 geënquêteerden tussen 15 en 65 jaar
beschouwt een zwak ⅓ de kunstmanifestaties als een potentiële vrijetijdsbesteding
en slechts 9% hiervan plaatst dan het theater op de eerste plaats; ⅓ van die 2000
werd door het invoeren van de vijfdaagse werkweek gestimuleerd tot een frequenter
theaterbezoek; 55% bezoekt in hoofdzaak de grotere rijksgesubsidieerde theaters,
30% de middenklasse, 15% de kleine schouwburgjes. De sociale topcategorieën
verkiezen het ernstige drama, de arbeiders het ontspanningstheater. Jonge mensen
verkiezen het moderne drama dat het denken stimuleert, ouderen houden het bij een
rustig programma in de traditionele stijl. Wie vrede neemt met de maatschappelijke
situatie in Finland, blijkt ook meer tevreden te zijn over de stand van het theater dan
hij die hervormingen in de maatschappij voorstaat. Wie in verband met het theater
conservatieve ideeën aanhangt, blijkt te behoren tot de groepen die zichzelf aangeven
als arbeiders en/of niet-socialistisch. Wie over het theater meer radicale ideeën heeft,
is geneigd zich met de arbeidersbevolking te identificeren, ook als hij in feite tot een
andere sociale geleding behoort. De prijs van het kaartje is van vitaal belang voor
de publiekscijfers. Vooral de middenklasse-schouwburg wordt door prijsstijgingen
getroffen: een verhoging met 10% doet het publiek afnemen met 10 tot 12%; in grote
schouwburgen daarentegen brengt een gelijke stijging slechts een terugval van 3 tot
5% mee.
Carlos Tindemans

Van Ensor tot Permeke
De Belgische Minister van Nederlandse Cultuur heeft in de Orangerie te Parijs een
uitgebreide tentoonstelling van moderne Vlaamse kunst georganiseerd on-
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der de titel ‘L'Art flamand d'Ensor à Permeke’. Ze is er zo goed onthaald, dat er nu
reeds sprake van is ze in Londen, Washington, München en andere grote steden te
herhalen. Argumenten voor een soortgelijke tentoonstelling zijn er genoeg, maar het
zijn niet altijd de juiste die werden gebruikt en die verkeerde motivering heeft ook
een beetje haar stempel op de hele opzet nagelaten. In plaats van met een werkelijke
belangstelling voor wat de Vlaamse kunst sinds 1870 is geweest, wordt men
geconfronteerd met een culturele propaganda waarin de term ‘art flamand’ net iets
teveel gewicht krijgt.
Wat van de tentoonstelling dient gezegd, geldt ook voor het volumineuze boek
dat als catalogus is verschenen1. Het staat onder de naam van Paul Haesaerts en Roger
H. Marijnissen, maar verscheidene Vlaamse kunsthistorici hebben eraan meegewerkt.
Van samenwerking onder hen is er echter geen sprake en men vraagt zich af wie
uiteindelijk voor het boek verantwoordelijk is. Haesaerts, de commissaris van de
tentoonstelling, schrijft een hooggestemde inleiding over de Europese traditie van
de Vlaamse schilderkunst, met als hoogtepunten Van Eyck, Breugel en Rubens.
Marijnissen keuvelt bladzijden vol over weinigzeggende gemeenplaatsen, plaatst
hier en daar een goedgekozen citaat, en ziet kans zijn essay te beëindigen voor hij
aan zijn onderwerp toe is.
Daarop volgen dan de reprodukties, zoals de werken op de tentoonstelling
chronologisch per auteur gerangschikt. Ook hier geen poging tot persoonlijke
interpretatie, maar vlug compilatiewerk. Elke auteur heeft zijn biografietje, zijn
bloemlezing van kritieken. Elke reproduktie krijgt haar in vele gevallen beschrijvende
commentaar. Data en eigenaar van het werk zijn hierbij niet aangeduid. Deze gegevens
vindt men achterin het boek, waar ook een summiere bibliografie per auteur (geen
algemene) is opgenomen. Deze bibliografieën zijn vrij willekeurig samengesteld. Er
wordt in de bloemlezing meer dan eens geciteerd uit een boek dat niet in de
bibliografie terug te vinden is. Tentoonstelling noch boek gaan boven het verzorgde
routinewerk uit. De moderne Vlaamse kunst is geen aanleiding geweest tot een
persoonlijke ontmoeting. Ze wordt als een soort koopwaar, nu ook goed voor export,
verhandeld en gecatalogeerd. Een discussie over de samenstelling van tentoonstelling
en boek is op die basis weinig zinvol. Het enige criterium dat hier van tel is, is het
directe succes.
Geert Bekaert

Het revolutionaire Europa en de Wereld (1750-1914)
De Fischer Bücherei te Frankfurt heeft heel wat zinvolle prestaties op haar geweten.
Van oudere datum dateren de Bücher des Wissens en de Bibliothek der
Weltgeschichte, waarin klassiek en nieuw van internationaal niveau verscheen. Die
traditie wordt voortgezet. Er is thans een serie Informationen zur Zeit, een uit 40
delen bestaande Enzyklopädie des Wissens, voorts een nog groeiende verzameling
Verständnis der modernen Gesellschaft, een verzameling Ergebnisse aus den
Wissenschaften vom Menschen (de ene menswetenschap!) en een 10-delige
1

Paul Haesaerts en Roger H. Marijnissen, L'Art flamand d'Ensor à Permeke à L'Orangerie
Paris. Mercatorfonds, Antwerpen, 1970, 346 pp., 240 pl., 46 ill., geb. 1.250 BFr..
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Studienausgabe Sigmund Freud. Soms bekruipt mij de gedachte dat de beste
universitaire opleiding te genieten zou zijn in een internationale uitgeverij.
In dit bericht gaat de aandacht uit naar de enkele jaren geleden begonnen Fischer
Weltgeschichte. Er zijn daartoe 35 deeltjes gepland, waarvan er thans een 25
verschenen zijn. Naast de aangename prijs is er tevens het voordeel dat de deeltjes
los verkrijgbaar zijn. Bovendien heeft men over het algemeen erkende auteurs
gevraagd, hetgeen er toe heeft geleid dat Amerikanen, Fransen, Engelsen en Duitsers
- soms zelfs in
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één deel - de studies dragen. Naast de bekende onderdelen Voorgeschiedenis, Grieken,
Perzen, Romeinen, Middeleeuwen, Reformatie - Renaissance, Absolutisme, Franse
revolutie en Twintigste Eeuw, wordt in aparte studies ingegaan op Centraal-Azië,
India, Zuid-Oost-Azië, China, Japan, Zuid- en Midden-Amerika vóór dat deze
gebieden in aanraking kwamen met Europa. Daarna volgen een aantal deeltjes over
de Europese expansie. Tenslotte komen Azië, Afrika en Amerika opnieuw aan bod
nadat zij hun onafhankelijkheid hervonden hadden en onderweg zijn gegaan naar
een nieuwe identiteit.
Over de wijze van samenstelling valt het gemakkelijkst te oordelen door enkele delen
aan een onderzoek te onderwerpen. Daartoe koos ik het door de Franse historici
Louis Bergeron en François Furet tesamen met Reinhart Koselleck geschreven deel
Das Zeitalter der europäischen Revolution (1780-1848) en het door Wolfgang
Mommsen - bekend als Weber-kenner - vervaardigde geschrift Das Zeitalter des
Imperialismus (1880- 1914). Deze vier schrijvers zijn geboren tussen 1923 en 1930,
en genoten hun wetenschappelijke vorming grotendeels na de oorlog. Allen hebben
zij hun eerste wetenschappelijke produkties afgeleverd en bevinden zich in het voor
de geschiedwetenschap doorgaans vruchtbare levensvak, zo tussen 40 en 55 jaar. In
beide studies is van het geijkte patroon van politieke en ideologische verslaggeving
afgestapt. Op bijkans iedere pagina dringt zich de nieuwe benadering van
sociaal-economische structuuranalyse op. Naast de bekende portretten en cartoons
vindt men dan ook menige tabel en grafiek door de tekst gestrooid.
Het geschiedenisonderricht tot aan de universiteit - en in Nederland niet zelden ook
op de universiteiten - bedient zich graag van het schema de goeden versus de kwaden
oftewel de verstokte contra de verlichte geesten. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
in de geschiedenis de ene groep strijdt met de andere en dat, naarmate we dichterbij
onze tijd komen, het steeds duidelijker wordt wie die slechten zijn die de heldhaftigen
onder de mensen onder de duim houden. Geschiedenis krijgt zo de functie mee te
helpen de goeden te mobiliseren, zodat de slechten als bokken afgescheiden kunnen
worden voor de hel. Goed zijn de democraten, de revolutionairen, de deskundigen
van de ontwikkelingssamenwerking, de geëngageerde priesters en zingende artiesten.
Slecht zijn de ondernemers, de heersers, de hogepriesters en bureaucraten. De goeden
denken na en onderzoeken, zij zijn creatief en rechtvaardig. De slechten sluiten de
ogen, komen te laat, zij willen hun macht niet delen, zijn angstig en niet zelden dom.
Geschiedwetenschap wordt binnen deze context een soort godsoordeel door de mens
geïnspireerd, een soort handboek voor de linkse leviet uit de bijbelse parabel.
Van Vico (1720) stamt de wijsheid dat wij niet zo goed weten wat God met de wereld
bedoeld heeft, doch dat wij ons zouden kunnen inspannen om na te gaan wat de
mensen ervan maken. Wie zo het gebeuren - b.v. van de Europese opgang over de
wereld tot 1914 - observeert, vergaat de lust om te moraliseren. Immers overheersend
is dan de volgende indruk: allen wilden het goede, het progressieve en het moderae
(1); allen waren in grote verdeeldheid wat dat had te betekenen (2); weinigen vergaten
de faits et gestes van hun belangengroep of levensbeschouwelijke kring (3); bijna
alien vergisten zich in de uitkomst van de gezamenlijke inspanning (4); met name
waar het betrof de betrekkelijkheid van de eigen acties (5); en slechts weinigen zagen
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de indirecte consequenties van het eigen handelen, zodat de structuurveranderingen
velen ontgingen. Is het dan de taak om als historicus alsnog die ware configuratie te
achterhalen?
Ten dele wel. Doch vooraf dient te gaan het onderzoek hoe het kwam dat de mensen
zich zo verstrikten in de paradoxen van zichzelf en hun tijd. En vervolgens hoe het
kwam dat de mensen - ondanks het feit dat hun dromen zover
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afweken van wat eruit resulteerde - toch steeds opnieuw begonnen te dromen en te
werken. In de geschiedenis is namelijk onderkenbaar een soort conjunctuur van
collectieve verwachtingen en levensaspiraties, die steeds weer in de clinch ligt met
de moeizaam uit te rekken condities van voedsel, politieke veiligheid, geografische
ruimte, dag en nacht en de cyclus van 't leven naar de dood toe. Als er uit de
geschiedwetenschap iets gewonnen zou kunnen worden, dan is het een afdamming
der naïviteit, waarmee iedere generatie onder het uitstoten van verheven idealen
zichzelf naar het leven staat. En door die afdamming ruimte scheppen om de geest
te scherpen, de weerbarstige menselijke actie-velden te doorgronden.
Die omwenteling in het oude métier van de geschiedschrijving komt in deze bundels
naar voren door nieuwe vragen en gewijzigde methoden. In het eerste deel over de
Europese revoluties staat nog wel iets wat de dame zal interesseren die eens tegen
me zei: ‘Oh, wat hebt U een interessant vak, al die woelingen en demonstraties’.
Doch het is hier slechts om het toneel te decoreren waar zich andere processen
afspelen, zoals b.v. de industriële revolutie op het eind der 18e eeuw, ingezet door
die vermaledijde uitzuigers, de ondernemers. Hun afstamming doorgaans in een
kleine smidse of aan een riviertje, met wat geld uit de hypotheek op een stukje land
van vrouw of kennissen. Over de soberheid die zij hebben betracht om de bedrijfjes
uit de winst te kunnen laten groeien. Hoe op deze wijze een inzettende bevolkingsgroei
enigszins kon worden opgevangen. Hoe de klad kwam in het ambachtelijke bestaan
voor zover de ommezwaai naar gezamenlijke produktie niet gemaakt kon worden.
En hoe uit die veranderingen een nieuwe verhouding groeide tussen de staat van adel
en kooplieden en de naar voren tredende intelligentsia en ondernemende burgerij.
En hoe bij dit alles de Europese landen zich door protectie moesten afschermen van
het sterke Engeland om met hulp van de eigen overheid op wankele benen te leren
lopen1.
Die aanloopperiode wordt reeds overschaduwd door politieke strijd. Want in een
samenleving die een aantal eeuwen lang evenwicht had gekend tussen geboorte en
dood, tussen bestaanswensen en voedsel, en tussen machtigen en armen - wij zouden
ze vanuit ons inkomen per hoofd anno 1970 allemaal straatarm en doodongelukkig
noemen - daar veroorzaakte de groei het losraken van frustrate en aspiraties, met
name omdat niet allen in evenredige mate deelgenoot werden.
De periode na 1850 laat in Europa veel strijd zien, maar ook kansen op een soort
harmonie. Met hulp van algemene administrate, groeiend inkomen, nieuwe wetten
en moderniserende legers waren mensen samen te binden tot een natie. Een schoon
ideaal, veelvuldig bezongen door de intellectuelen als priesters van de geest. De
intelligentsia werd van liberaal in boven-nationale zin tot heraut van de nationale
eenheid. In de betrekkingen met de buiten-Europese gewesten voltrok zich deze
ommekeer, nu de ondernemer de economische kansen van de, naar de Europeaan
1

Los van het politieke kader kan men de sociaal-economische opgang analyseren. In de New
Cambirdge Economic History (1965) schreef David S. Landes een tweetal grote artikelen,
waarin het onderzoek na 1945 over 200 jaar bevolkingsgroei en economische expansie werd
samengevat. Landes heeft speciale aandacht voor de verschillende wijze waarop dit proces
in Engeland, de Verenigde Staten, Rusland en de Westeuropese landen in onderlinge
‘samenspanning’ tot stand kwam. Met een knipoog naar het onderwerp van de dissertatie
van Karl Marx (1841) noemde Landes zijn nu als aparte paperback verschenen studie The
Unbound Prometheus - Cambridge University Press, 1969, £ 1.25.
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meende, versteende of primitieve wereld actualiseerde. De intelligentsia werd tot
binnenlands-bestuursambtenaar-overzee en bouwde aan een ethisch-politiek
programma. Overzeese overheden en international spoorwegmaatschappijen,
scheepvaartondernemingen en cultuurbedrijven - met een vleugje missie en
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zending - vormden samen de instituten die de wereld uit een eeuwenoude simmering
zouden wekken. Wie de geschriften uit deze periode doorleest wordt getroffen door
de tinteling van de beschavingsmissie. De benevolente despoot zag zich onbewust
als geheiligd lastdier van de noodlijdende wereld. Doch de inzet voor de eigen natie
en de acties voor humanisering van de wereld, deze daden versluierden de kwetsuren
en tegenstellingen. Zij kwamen in 1914 naar buiten en sloegen nog geen 25 jaar later
op mondiaal vlak op hol. Europa - aangevreten door haar eigen boete-profeten maakte plaats voor de legionairs van de wereldrijken Amerika en Rusland, die op
orthodoxere wijze dan Europa vermocht, het politieke spel van invloed en nederlaag
in de onafhankelijke derde wereld zouden voortzetten.
Wat hier met een enkele streek op het doek is gezet vraagt toetsing en uitzuivering.
Daartoe zijn de hier geïntroduceerde delen 26 en 28 van de Fischer Weltgeschichte
bij uitnemendheid geschikt. En wie verder terug wil gaan of voorwaarts wil, die wage
zich aan de rest.
Th. de Jong.

How to do things with words?
Van 1 tot 3 april 1970 kwamen in Groningen ongeveer 650 filologen, filosofen en
historici samen op het 31e Nederlands Filologencongres onder het voorzitterschap
van prof. Dr. J.A.G. Tans. In 3 afdelingen en 11 secties werden lezingen gehouden
door professoren en wetenschapsbeoefenaars uit het gehele Nederlandse taalgebied
rond thema's als ‘Spreken en handelen’, ‘De taak van de taalhistoricus bij de
tekstinterpretatie’, ‘Betekenis en betekenisstructuur’, ‘Moderne wegen naar de
Middeleeuwse letterkunde’, ‘Onderwijstechnologie in het talenonderwijs’, enz..
Gedurende die drie dagen werden ongeveer 60 lezingen gehouden, waarvan de
inhoud en de belangrijkste punten uit de erop volgende discussies volgend jaar in
boekvorm gepubliceerd worden als Handelingen van het 31e Nederlands
Filologencongres. Hoe heterogeen de opvattingen en standpunten ook kunnen zijn,
een dergelijk congres is bedoeld als een forum, waar mensen die op verschillende
gebieden binnen de taal werkzaam zijn, elkaar ontmoeten en informatie doorgeven
over de stand van het onderzoek binnen hun domein.
‘How to do things with words?’ (titel van een boek van de Engelse taalfilosoof
Austin) is een vraag die naar aanleiding van een filologencongres gesteld kan worden.
Zowel in de taal- en literatuurstudie als in de taalfilosofie bestaat er een tendens om
de ‘taaldaad’ zo exact mogelijk te beschrijven en via een proces van formalisering
zo helder en bruikbaar mogelijk te expliciteren. Zo verwerft de filologie dezelfde
status van objectiviteit als de positieve wetenschappen. Op die manier kan inderdaad,
voornamelijk wat het literatuuronderwijs betreft, voorkomen worden dat literatuur
en taalonderwijs misbruikt worden om te pas en te onpas diepzinnige levensvragen
ter sprake te brengen of esthetische ervaringen uit te lokken die niet de minste
structuur noch rationaliteit zouden bezitten. In zijn boek Tekens van leven vergeleek
E. Van Itterbeek de relatie tussen criticus en boek als een verhouding tussen
liefdespartners, die uitputtend met elkaar omgaan. Hetzelfde kan gezegd worden van
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de filoloog, die slechts door een uitputtend omgaan met zijn object de criteria kan
vinden voor het opstellen van een zinnige theorie en een bruikbaar model ter
verklaring van bijvoorbeeld een literair kunstwerk of een grammaticaal systeem.
Alleen reeds aan het in kaart brengen van de problemen die hierbij opduiken, kunnen
nog heel wat congressen besteed worden.
J. Gerits
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Boekbespreking
Godsdienst
Baers, Joris - Om mens te zijn, nadenken over de verlossing vandaag. - Lannoo,
Tielt, 1970, 192 pp., BF. 135.
Bosanquet, Mary - Vie et mort de Dietrich Bonhoeffer. - Castermann, Tournai,
1970, 304 pp., BF. 195.
Denaux, J., L. Grollenberg en G.C. van Engelen - Sleutel op de Evangeliën en
de Handelingen. - Malmberg, Den Bosch, 1969, 171 pp., f 7,50.
Descamps, A. - Priester, geloof en contestatie. - Patmos, Antwerpen, 1970, 171
pp., BF. 140.
Fries, Heinrich - La foi contestée. - (Christianisme et mouvement), Casterman,
Tournai, 1970, 224 pp., BF. 135.
Gardavsky, Vitzslav - Nog is God niet dood. - Bosch en Keuning, Baara, 1970,
160 pp., f 8,25 / BF. 130.
Guelluy, Robert - Présence de Dieu. - (Vivre et croire), Casterman, Tournai,
1970, 196 pp., BF. 135.
Ratzinger, Joseph - De kern van ons geloof. - Lannoo, Tielt, 1970, 312 pp., BF.
295.
Stappershoef, Gijs - Hoor je 't ook eens van een ander. - (Anthos), Bosch en
Keuning / In den Toren, Baarn, 1970, 63 pp., f 4,90 / BF. 78.

Ernst Thuring s.j.
Houding en verhouding
Gedachten over hedendaagse katechese
Malmberg, 's-Hertogenbosch, z.j., 159 pp., f 18,50.
Katecheet (= godsdienstleraar) Thuring bezorgt ons een boeiend boek over zijn werk.
In een luchtige lay-out, prettige repetities en een heldere stijl biedt hij denkstof over
de houding van zijn collega's en over hun verhouding tot de leerlingen, in de volkstaal
katechisanten geheten. Natuurlijk moet hij als didacticus nogal eens simplificeren,
zodat wij ook nu weer de gebruikelijke karikatuurtjes van het verleden, wat
woordenspel, het bekende vertekenend kerkbegrip en halve waarheden (de verknipte
Handelingentekst op p. 86, de weergave van Gieles' informatie-katechese) moeten
slikken. Soit. De trend van het boek is er niet minder positief om. Het betoog draait
om een analyse van ‘het nieuwe levensgevoel’ dat aan het groeien is, en de wijze
waarop de katecheet in zijn tijd staat en er aan deelneemt; de impasse van het
godsdienstonderwijs wordt dus binnen de crisis van de Westerse cultuur gesitueerd.
Daarom is het boek ook van belang voor verkondigers, pastorale en maatschappelijke
werkers. Het originele uitgangspunt biedt de auteur een even originele invalspoort
in de katecheseproblemen: getuigenis of informatie, bijbel of actualiteit, leerstof of
groepsproces, etc.. Twee wensen mogen voor een volgende editie worden geuit.
Omdat het boek kennelijk geschreven is in het najaar van 1968, krijgen de Parijse
meigebeurtenissen een nogal feestelijk en de encycliek ‘Humanae Vitae’ een wat
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vlammend aureool (waarom niets over Tschecho-Slowakije?); bij een grotere afstand
t.a.v. de directe actualiteit zou het betoog aan kracht gewonnen hebben. Tenslotte,
waar katechese christelijke bestaansinterpretatie heet, en veel ouders juist dat
christelijke er in missen, zou het begrip ‘christelijke determinatie’ (p. 136) ook in
dit boek uitvoeriger moeten worden verduidelijkt; de collage op pp. 158-159, die
eigenlijk ‘de vruchten van de Geest’ biedt - snelle punt achter een wat haastig
slotwoord -, doet ons verlangend uitzien naar wat de katecheet te zeggen heeft over
een man die Jezus heet. Of behoort dat woord niet meer tot de katechese maar tot de
verkondiging?
F. Kurds
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Peter L. Berger
Er zijn nog altijd engelen
Ambo, Utrecht, 1969, 123 pp., f 9,50.
In een situatie waarin transcendentie als een overwinning op de banaliteit niet langer
meer is dan een vaag gerucht, probeert de socioloog Berger vanuit zijn wetenschap
plaatsen van verheldering aan te wijzen waarin de transcendentiesignalen of het
gerucht van engelen opgevangen kunnen worden. In een heldere, nu eens geestige,
dan weer geestelijke taal tracht deze socioloog tot de herontdekking van het
bovennatuurlijke als een mogelijkheid voor het theologisch denken in onze tijd te
komen. Moge deze poging voor sommigen de stemming van een oordeelsdag oproepen
of voor anderen een vergeefse poging zijn - wellicht afhankelijk of men net het
ochtend- of avondblad heeft gelezen -, van belang is hier het voorstel van Berger aan
de theoloog, zo al niet aan de beoefenaar van de sociale wetenschappen, een
afwachtende houding aan te nemen t.a.v. de vraag wie van beiden in de moderne tijd
aan het kortste eind trekt: degenen die engelen zien vliegen of degenen die met
empirische prognoses geen enkel gerucht kunnen opvangen van deze hemelse wezens.
Wat de inzet van het boek vormt staat in de laatste twee zinnen: ‘Theologie moet
beginnen en eindigen met het waarheidsprobleem. Mij ging het hier om eventuele
methoden om dit probleem in onze tijd te behandelen’ (p. 117).
Lukt het Berger in de twee eerste hoofdstukken in een meer sociologische
benadering de huidige geestessituatie en de sociologie minder duivels te laten
voorkomen, in twee meer theologische benaderingen met de titels van: beginnen bij
de mens, en: oog in oog met de traditie, kan het voor een lezer minder waarschijnlijk
worden dat hem engelen zullen verschijnen.
Maar ook al zouden er zo geen engelen meer zijn, het genoegen dit boek van
Berger te hebben gelezen, blijft.
G. Wilkens

Ruud Lohman
Voorbij het bewuste, dagboek van een priester-yogi
Ambo, Utrecht, 1969, 154 pp., f 10,-.
Ergens in dit dagboek schrijft de priesteryogi: ‘Kan gebeuren! Het is anders wel een
interessante ontwikkeling: kom ik me daar naar India als crypto-missionaris. Dat
“crypto” is blijkbaar zo goed gespeeld dat ik teruggestuurd word als missionaris van
het Hinduisme naar mijn eigen land’ (p. 47).
Naar India gegaan voor het oprichten van een sociaal instituut wijdt Lohman zich
in de tijd die hem rest aan het beoefenen van yoga. Gedurende zijn zeven maanden
van yogatraining, mede ondernomen, omdat de auteur gelooft, ‘dat we in kloosters
religieuze gemeenschappen en huisgezinnen zouden moeten mediteren en het niet
meer kunnen’ (p. 9) schrijft Lohman een dagboek, vlot geschreven, uiterst leesbaar
en meeslepend, over zijn ervaringen met deze wereld van stilte. Duidelijk is dat de
tijd van deze ‘zeven vette maanden’ aan de schrijver besteed zijn geweest. Wat hem
daarbij intrigeert brengt hij gemakkelijk op de lezer over. Wie zou zich niet met het
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Al willen verzoenen, en de vrede willen nemen met iets van deze aarde? Blijft dan
natuurlijk wel de vraag of yoga bevorderlijk werkt op het oprichten van een sociaal
instituut in een land als India. De schrijver vermeldt daarover niets. Is God, die
samenvalt met alle activiteiten ‘als een grote kracht die heel het Universum
doordringt’, die persoon die de evangelische Maria ontmoet en ervaart als het ‘enig
noodzakelijke’? Geheel terecht besluit de schrijver zijn dagboek met: ‘Ik ben dus
nog steeds niet gerealiseerd. Wat dat dan ook moge zijn’ (p. 154). De ervaring van
de volgehouden meditatie zal het leren.
G. Wilkens

Thomas Merton
Oplettende toeschouwer
Desclée De Brouwer, Utrecht/Brugge, 1969, 409 pp., BF. 270.
Op 10 december 1968, slechts enkele uren nadat de beroemd geworden Amerikaanse
trappist Merton te Bangkok gesproken had over ‘marxisme en vooruitzichten van
het kloosterleven’ gaf de wereldtelex het bericht door van zijn onverwachte dood.
Dit boek, zijn laatste, bevat eigenlijk dag-nadag aantekeningen over feiten en ideeën
van deze tijd. Zo komen de hedendaagse wijsbegeerte en theologie, de crisis in het
geloof en in de Kerk, de dood van God en de dood van de mens, het rassenvraagstuk,
de oorlog en het geweld ter sprake. Hierbij is de schrijver van Louteringsberg wel
een oplettende toeschouwer van een bijzonder gehalte. Scherp oordeel, rake
bedenkingen, humor bij het fait-divers, en de poëzie van een hoogstaand gelovige
zullen de ‘oplettende lezer’ boeien.
S. De Smet

Streven. Jaargang 23

861

Geschiedenis
Arras, J. - Scholen, universiteiten en wetenschap in de middeleeuwen. (Historische units), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 40 pp.,
BF. 35.
Bergeron, Louis e.a. - Das Zeitalter der Europäischen Revolution 1780-1848.
- (Fischer Weltgeschichte, Bd 26), Fischer Verlag, Frankfurt/M., 1969, 356 pp..
Boon, Herman - Enseignement primaire et alphabétisation dans l'agglomération
bruxelloise de 1830 à 1879. - Nauwelaerts, Louvain, 1969, 454 pp., BF. 600.
Camerlinckx, R. - Boeren, heren, handelaars en stedelingen in de middeleeuwen.
- (Historische Units), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 40 pp.,
BF. 35.
Chester, Lewis, e.a. - An American Melodrama. - Penguin Books,
Harmondsworth, 1969, 839 pp., 20/-.
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Jong, Dr. L. de - Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog.
III. - Staatsuitgeverij, Den Haag, 1970, 488 pp., f 18,50.
Lagarde, George de - La naissance de l'esprit laïque au déclin du moyen âge.
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H.J. Elias
25 jaar Vlaamse beweging 1914 / 1939
Vierde deel. De Vlaamse Beweging in de krisis van het regime, mei 1936 /
september 1939
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 268 pp., BF.245.
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Dit vierde deel is even vlot, boeiend en objectief geschreven als de drie vorige delen;
het werk van Elias leest als een roman, al brengt hij zo nuchter mogelijk de feiten
naar voren. Op enige punten slechts in dit laatste deel willen we de aandacht vestigen.
Over cuturele autonomie werd in 1938 veel gesproken - C. Huysmans sprak er reeds
vóór 1914 over -, maar dit was een zeer onduidelijk begrip dat met ‘autonomie in de
zin van een zichzelf regerende gemeenschap in kultureel opzicht niets te maken had’
en daarom door de Vlaamse nationalisten verworpen werd als de oplossing van het
Vlaamse vraagstuk. In feite werden in 1938 alleen twee kultuurraden en een
Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde opgericht (pp. 69-73).
Verder vinden we enige belangwekkende gegevens over de verhouding van het
V.N.V. tegenover het nationaalsocialisme. De andere partijen, inzonderheid de
Katholieke Partij, stelden de V.N.V.-ers voor als nazi's, bijv. bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 1938 (p. 120) en de parlementsverkiezingen in 1939
(pp. 134-135). Toch waren de nationaalsocialistische opvattingen van Van
Puymbrouck, redacteur van Volk en Staat, juist de reden van een conflict met het
V.N.V., dat eindigde met de verwijdering van Van Puymbrouck uit Volk en Staat en
uit de leiding van het V.N.V. (p. 88). Om dezelfde reden werd Dr. Gravez afgezet
als leider van het A.N.V.J. (Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond), dat hij naar
de opvattingen en het voorbeeld van de Hitlerjugend wilde organiseren (p.. 98-99).
Een ‘Lagebericht’ van 31 juli 1940 bewijst dat de ‘Militärverwaltung’ in Vlaanderen
slechts onbeduidende natio-
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naalsocialistische groepen vond, die nog tegengewerkt werden door de leiding van
het V.N.V. (p. 156).
De bruikbaarheid van dit standaardwerk wordt nog verhoogd door een
Kronologische Tabel (1914-1940, pp. 161 -195), een uitvoerige Bibliografie (pp.
196-240) en een Register (persoonsnamen, opgave van dag- en weekbladen, van
periodieken, lijst van afkortingen, pp. 241-265).
F. Claes

E. Philipp Schäfer
Dertien dagen wereldgeschiedenis
Vertaling M. Mok, Moussault, Amsterdam, 1969, 315 pp., f 24,50.
Schr., een journalist van huis uit, heeft de directe voorgeschiediens van de Tweede
Wereldoorlog willen verslaan. Hij verhaalt daartoe de gebeurtenissen van de dertien
dagen tussen de dag waarop von Ribbentrop naar Moskou vertrekt en de dag waarop
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Franse Republiek de staat van oorlog met het
Duitse Rijk aanbreekt.
Door gemengd nieuws te geven weet schr. het leven aan de oppervlakte in die
dagen voor de geest te roepen: de toenemende spanning onder de burgerbevolking.
Door uitgebreide verslaggeving van de onderhandelingen die op alle mogelijke
vlakken gevoerd worden - de vele contacten tussen de diverse ambassadeurs, de
minister van buitenlandse zaken en regeringsleiders, maar ook de officieuze
bemiddelingspoging van de Zweedse industrieel Dahlerus - slaagt schr. erin de
zenuwslopende activiteiten op dit niveau voortdurend te volgen. Het opportunisme
van Stalin is al even huiveringwekkend als het cynisme van Hitler. De machteloosheid
van de diplomatie tegenover proleten als Hitler c.s. blijkt wel heel duidelijk.
Schokkend is het vertrouwen dat de Polen hebben op een overwinning. Het gevolgde
procedé levert wel eens herhaling van mededelingen op, maar dat is gezien het
journaalmatige karakter van het boek niet te vermijden. Overigens worden de
gebeurtenissen van die laatste dagen wel in een iets breder verband geplaatst doordat
ook de directe voorgeschiedenis waar nodig gegeven wordt.
Dit boek, zonder veel pretenties geschreven, is een spannend boek.
Marcel Chappin

Dr. J.C.H. de Pater
Het Schoolverzet
(Monografieën van het Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie), Martinus
Nijhoff, 's-Gravenhage, 1969, 539 pp., f 35,-.
Toen de Duitsers in 1940 Nederland bezetten, troffen zij hier een systeem van
onderwijswetgeving aan, waar zij niet het geringste begrip voor konden opbrengen.
Een systeem, dat helemaal indruiste tegen hun opvattingen over staatsbemoeienis
vooral met de opvoeding. Hun Nederlandse meelopers in de N.S.B., van huis uit

Streven. Jaargang 23

meer vertrouwd met de grondgedachten van dit onderwijsbestel, probeerden hen wel
uit te leggen wat er in hun conceptie van het nationaal-socialisme nog mee kon
worden aangevangen, maar de Duitsers bleven er vreemd tegenaan kijken. Zij wisten
er niet goed raad mee. Het liefste hadden zij het hele Nederlandse onderwijsbestel
met de grond gelijk gemaakt en door een nationaal-socialistisch systeem vervangen,
maar daarvoor was dit Nederlands onderwijsbestel toch te taai. Het enige wat zij
konden doen, was het opdringen van bepaalde maatregelen, die een geleidelijke
aanpassing van het onderwijs aan hun ideologie moesten bewerkstelligen. Zij eisten
verwijdering van de Joden, verwijdering van anti-Duitse elementen uit het
docentencorps, zuivering van de leerboeken en zo meer. Veel bereikten zij daar echter
niet mee. De schoolbesturen waren nu eenmaal wettelijk het ‘bevoegd gezag’ in de
scholen en deze schoolbesturen pleegden in overgrote meerderheid zolang zij maar
konden lijdelijk verzet.
Over dit verzet nu handelt het boek van Dr. de Pater. Met name over het verzet in
het protestants-christelijk onderwijs, dat in geheim overleg krachtig van bovenaf
werd georganiseerd en geïnspireerd. Dr. de Pater is zeer diep in de details van deze
verzetsepisode doorgedrongen en is erin geslaagd haar vast te leggen in een ondanks
zijn omvang tot het einde toe boeiend relaas. Voor het katholiek onderwijs is dit
relaas niet bijster vleiend uitgevallen. De Bisschoppen hielden zich van dit
georganiseerde verzet min of meer afzijdig. Zij trachtten de katholieke scholen zo
weinig mogelijk in gevaar te brengen in de hoop, ze langs wegen van voorzichtigheid
zoveel mogelijk ongehavend uit de oorlog te kunnen redden. Dr. de Pater suggereert
in zijn boek duidelijk, dat de ‘kwade genius’ achter dit terughoudend beleid de
toenmalige Directeur van het R.K. Centraal Bureau
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voor Onderwijs en Opvoeding, wijlen Mgr. Verhoeven, was. Bewijzen kan hij dit
echter niet omdat de archieven van dit bureau uit de oorlogsjaren niet meer te
achterhalen zijn. Dr. de Pater vermeldt dit niet zonder achterdocht - maar op dit punt
vraagt men zich af of hij wel helemaal objectief is gebleven en zich niet heeft laten
meeslepen door de wrevel die het verdwijnen van archieven nu eenmaal bij iedere
beroepshistoricus oproept. Het Centraal Bureau lag en ligt nóg aan de
Bezuidenhoutseweg in Den Haag en heeft bij de bombardementen, die in de laatste
maanden van de oorlog regelmatig op de V-2 startbaan in het aangrenzende Haagse
Bos werden gericht, zeer grote schade opgelopen. Naar schatting werd ongeveer 80%
van het gebouw verwoest; meubels en papieren, alles werd eruit gesleept, zoveel als
er nog gered kon worden, en opgeslagen in een gymnastieklokaal in Voorburg, dat
tot aan de nok zo propvol werd gestouwd, dat men er later de deur nog maar
nauwelijks meer van open kreeg. Dat in die verwoesting en in die verwarring
archieven verloren zijn gegaan is niet zo onwaarschijnlijk als Dr. de Pater het laat
doorschemeren.
Niettemin blijft het jammer, dat hij niet iets meer over de geschiedenis van het
katholiek onderwijs in die moeilijke jaren te weten is gekomen. Leven er nog mensen,
die deze tijd hebben meegemaakt en van nabij het toen gevoerde beleid hebben
kunnen volgen, dat zij spreken!
Hans Hermans

Hans Herzfeld
Der Erste Weltkrieg
(DTV-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Band I), Deutscher
Taschenbuch Verlag, München, 1968, 371 pp..
Herzfeld, die zelf krijgsgevangene is geweest tijdens de eerste wereldoorlog, geeft
geen chronologie maar een overzicht. Niet feiten, maar ontwikkelingen markeren de
inhoud van zijn werk. Niet alleen het feitelijke krijgsbedrijf, maar ook oorzaken,
economische oorlogvoering, binnenlandse verhoudingen, diplomatieke bemoeiingen
krijgen ruime aandacht. Hij voert de lezer langs alle vragen die de bestudering van
de betreffende jaren opleveren en geeft daarbij de laatste stand van zaken in het
wetenschappelijk onderzoek en de verschenen literatuur. Fritz Fischer en Gerhard
Ritter spelen bij die literatuur een grote rol. Herzfeld neemt vaak afstand van de
stellingen van Fischer, zonder evenwel een uitgesproken tegenovergesteld standpunt
in te nemen. Hij steunt sterk op Gerhard Ritter. Duitsland krijgt naar verhouding de
meeste aandacht, maar dat is begrijpelijk. Het boek eindigt abrupt, maar hij heeft
natuurlijk niets willen schrijven wat in de tweede aflevering van de serie te vinden
is.
Marcel Chappin

Sigurd von Ilsemann
Der Kaiser in Nederland
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Monarchie en nationaal-socialisme
Aantekeningen uit de jaren 1924-1941
Vertaling: J. Bogerd. In den Toren, Baarn, 1969, 334 pp., f 15,90.
Na een selectie uit de aantekeningen van de laatste vleugeladjudant van Keizer
Wilhelm II over de jaren 1918-1924 (bespreking in Streven, 22, 1968/69, p. 663/4),
is nu door Harald von Koenigswald een keuze gemaakt uit de latere aantekeningen.
Principe van deze selectie is het ongetwijfeld interessante onderwerp: de houding
van de Keizer, zijn omgeving en de monarchisten ten aanzien van het
nationaal-socialisme. De Keizer komt er eigenlijk gunstig uit tevoorschijn. Hij denkt
natuurlijk ‘rechts’ en meent een tijdlang - onder invloed van zijn omgeving - dat hij
via de nazi's weer op de troon zal komen, maar van een echte geestdrift is geen sprake.
Goering wordt wel ontvangen in Doorn, maar de eerste keer is die ontvangst zeer
koel. Na de machtsovername, wanneer blijkt dat Hitler beslist niet aan een herstel
van de monarchie denkt, laat de Keizer zich nog laatdunkender uit over de nazi's dan
hij tevoren al deed. Kenmerkend is zijn reactie na de ‘Kristallnacht’: ‘Het is een
schande, wat daar thuis gebeurt. Het wordt nu de hoogste tijd dat het leger ingrijpt;
het heeft zich veel laten welgevallen, hier mag het onder geen beding aan meedoen,
nu moeten de oude officieren en alle fatsoenlijke Duitsers protesteren’ (p. 300). Zijn
telegram aan Hitler na de val van Frankrijk moet dan ook niet gezien worden als een
goedkeuring van het regime, maar als een begrijpelijke reactie van de man die al
eens een oorlog tegen Frankrijk verloren heeft. - Het beeld van de Keizer blijft verder
zoals dat was: naïef, soms onredelijk, overtuigd van zijn kunnen, niet zonder
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nu en dan een spoor van zelfspot. Een man die ook wel genoot van zijn leven van
landedelman, waarin studie en lichamelijke inspanning (het befaamde houthakken)
elkaar afwisselden. - Dit tweede deel geeft een beeld van de tweede echtgenote van
de Keizer, Hermine von Schönaich-Carolath. Eerzucht en heerszucht kenmerken
haar; zij reist veel door Duitsland om propaganda te maken; zij stelt zeer veel
vertrouwen in de nazi's. Zij brengt vaak ook de verkeerde mensen in de omgeving
van de Keizer. Aan de rand treden nog allerlei andere figuren op: oude getrouwen,
mensen die op geld uit zijn, schrijvers van allerlei aard. - De vertaling is niet perfect
te noemen.
Marcel Chappin

Otto Graf zu Stolberg-Wernigerode
Die unentschiedene Generation
Oldenbourg, München/Wien, (1968), 488 pp., ill..
In zijn studie over de laatste vijfentwintig jaar voor de eerste wereldoorlog zoekt
graaf zu Stolberg de mensen achter de gebeurtenissen, de gezichten van hen die
macht en gezag hadden in staat en maatschappij. Persoonlijke documenten vormen
de kern van zijn bronnenmateriaal; hij heeft zowel de - omvangrijke memoireliteratuur nog eens bestudeerd, alsook veel onuitgegeven stukken. Daaronder
bevinden zich ook de aantekeningen van zijn vader, die ‘Oberpräsident’ van Hannover
is geweest.
Het boek is ongetwijfeld het interessantste op die plaatsen waar schr. ons de
portretten van vorsten, conservatieve politici, ambtenaren, diplomaten en officieren
geeft. Dat neemt niet weg dat ook zijn inleidende algemene beschouwingen zeer
goed zijn. Zijn overzicht over de binnen- en buitenlandse politiek van het Tweede
Duitse Rijk is een zeer geloofwaardige analyse. Alleen kan ik zijn suggesties over
de staatsinrichting niet onderschrijven. Het is de vraag of een geleidelijk invoeren
van algemeen kiesrecht voor de Rijksdag wel de ontwikkeling van het
parlementarisme zou hebben bevorderd en het is eveneens de vraag of Bismarck de
‘fout’ had kunnen vermijden om de Keizer te grote zeggingsmacht te geven (p. 45).
Hij had rekening te houden met de wensen van Wilhelm I, die toch zeker van zijn
koninklijke prerogatieven, waarop veel van zijn keizerlijke macht steunde, geen
afstand zou hebben willen doen.
De kern van het boek vormen de hoofdstukken die gaan over de vorsten, de standen,
de pruisische ‘Junkers’, de Conservatieven, de ambtenaren, de diplomaten en de
officieren. Enige opmerkingen daarover. De beschrijving van Wilhelm II is uitvoerig
en goed. Ik ben ingenomen met de wijze waarop hij de mythe van het ‘persönliche
Regiment’ doorbreekt en de plaats die hij geeft aan de ‘Daily Telegraph-affaire’, dit
twistpunt voor Wilhelmbiografen. Zeer verdienstelijk is het van de schr. om ook eens
de aandacht te vragen voor de ‘Bundesfürsten’. Dat kom je maar weinig tegen in
werken over die tijd. In het hoofdstuk over de standen is eigenlijk alleen het deel
geslaagd dat handelt over de adel - hetgeen wel voor de hand ligt bij een auteur die
zelf uit de hoogste adel, want een ‘reichsunmittelbar’ geslacht, voortkomt.
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De toon van de beschrijvingen der ‘Schichten’ is mild, genuanceerd en licht
verdedigend. Belangrijk zijn de geledingen die hij aanbrengt in het anti-semitisme,
het onderscheid dat hij maakt tussen pruisisch patriottisme en pangennanisme, en
het aantonen van het ontbreken van echte veroveringszucht. Hoe mild schr. ook is,
steeds weer moet hij komen tot dezelfde conclusie: ondanks alle ijver, kennis, inzicht
en onomkoopbaarheid bij de meesten van hen die in gezag gesteld waren, blijkt er
een fundamenteel gebrek aan durf om met de eisen des tijds mee te gaan, zelfs een
niet zien van die eisen. Die generatie is ‘Unentschieden’ omdat de goede aanzetten
die er waren niet tot ontplooiing zijn gekomen. (Deze omschrijving van de
‘Unentschiedenheit’ geeft schr. op p. 177). Degenen die leiding moesten geven
hebben hun tijd niet verstaan. En ik meen dat zo ook de grondoorzaak van vele
rampzaligheden aangegeven wordt. De staat werd niet aangepast aan de
maatschappelijke ontwikkelingen. De ongelukkige constellatie bleef: zowel de
moeilijke verhouding Rijk-Pruisen, de eigenstandige plaats van het leger, de te kleine
rol van de Rijksdag. Een op tijd ingezette democratisering zou de gemaakte fouten
van bv. de Keizer niet voorkomen hebben, maar wellicht wel verhinderd dat ze op
rampen zouden uitlopen.
Geschiedenisboeken zijn er niet om te moraliseren. Maar uit het boek van Graaf
zu Stolberg valt toch wel een les te trekken. Iets kan heel goed en fatsoenlijk lopen,
maar daarom wellicht slecht aflopen.
Marcel Chappin
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Politiek
Het A.C.V. verantwoordelijk voor de toekomst. Werkdocument van het XXIVe
A.C.V. congres, Brussel, 1968. - A.C.V., Brussel, 1969, 308 pp..

Fitz Ernst
Die Deutschen und ihre jüngste Geschichte
(Urban Bücher), Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 162 pp..
De bundeling van een reeks voordrachten welke de auteur, professor in de moderne
geschiedenis, gehouden heeft in het wintersemester van het jaar 1961-1962 aan de
universiteit van Heidelberg. Behandeld worden: de periode voor de eerste
wereldoorlog, de eerste wereldoorlog, de revolutieperiode, de wapenstilstand van
Versailles, de Weimarrepubliek, de Hitlerperiode, de tweede wereldoorlog en de
huidige periode, tot het begin van de jaren zestig. Er wordt nogal wat kennis
verondersteld van typisch Duitse toestanden en feitelijke gebeurtenissen. In de
bibliografische notities geeft de auteur nog een persoonlijk oordeel over
deelproblemen van de Duitse geschiedenis.
A. Van Peteghem

Erik Boettcher, Hrsgb.
Wirtschaftsplanung im Ostblock, Beginn einer Liberalisierung?
Kohlhammer Stuttgart, 1966, 142 pp., DM. 9,80.
Tot nu toe schijnt de evolutie van de Comecon te wijzen op een slechts trage
vooruitgang en zelfs op een stagnering van de integratie van de oostbloklanden. Een
zekere vrijheid is ingetreden in de economische planning. Deze moest eerst uitlopen
in een gemeenschappelijke planning die alle economieën van de oostbloklanden in
elkaar zou integreren. Dat is op het ogenblik nog niet verwezenlijkt. Juist dat thema
van de veranderde opvattingen in de economische theorie en praktijk van de
oostbloklanden vormt het thema van de verschillende opstellen in dit blok. E.
Boettcher: De planeconomie in evolutie. J. Tinbergen: De rol van de
planningstechnieken in de toenadering van Oost en West. K. Thalheim: Duiden de
economische hervormingen op een verandering van het systeem in de oostbloklanden?
D. Loeber: Planning en economische verdragen in het teken van de economische
hervormingen in de Sovjet-Unie van 1964 tot 1968. K. Schenk: Integratie en evolutie
van de handel met het Westen van de Oostbloklanden. A. Uschakow:
Rechtsproblemen van de integratie van Oost-Europa.
Gespecialiseerde literatuur. Door de gebeurtenissen van augustus 1968 werden
heel wat mogelijkheden afgeremd.
A. Van Peteghem
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Klaus Mehnert
Peking und die neue Linke
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1969, 151 pp., DM. 9,80.
Een belangrijke studie vervolledigd door 21 documenten. De bekende Rusland- en
China-kenner Klaus Mehnert geeft hier een overzicht van de ideeën die Mao tse-Toeng
hebben geleid tijdens de periode van de culturele revolutie. Daarbij komen de
verschillende stromingen aan bod die in die periode opgang hebben gemaakt. Het
werk is geen ooggetuigeverslag, wel een grondige analyse van een massa documenten.
Acht hoofdstukken: 1) De ultra-linkse beweging in Hunan; 2) en 3) de tegenaanvallen
tegen het ultra-linkse element; 4) het herstel van de rust, en van de macht van het
establishment; 5) de actie van de arbeiders; 6) in welke mate heeft Mao zelf geloofd
dat zijn ideeën gemeengoed waren geworden van de Chinese bevolking? In feite
staat de leider alleen en gelooft hij zelf niet dat iemand hem waardig zal kunnen
opvolgen; 7) en 8) de Chinese reactie tegenover de buitenlandse revoltes.
De auteur komt tot volgende conclusies: 1) De nieuwe linkse bewegingen strijden
tegen de gevestigde orde en tegen het establishment. Ze ontstonden spontaan als een
gevolg van onbehagen met de huidige situatie. In die zin is de culturele revolutie er
niet mee gelijk te schakelen. Deze ontstond niet spontaan maar was tot stand gebracht
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door een deel van het establishment (de vrouw van Mao en Lin Piao) tegen een ander
deel van het establishment (Lao Tsjao-Tsji); 2) De culturele revolutie werd niet
begonnen door de jongeren, maar was een beweging van boven uit; 3) Een nieuw
establishment werd tot stand gebracht met meestal de oude figuren opnieuw in het
zadel. We denken aan Tsjoe-en-Lai. Dit met toestemming van Mao; 4) De zuivere
en nieuwe linkse beweging van de provincie Hunan de Scheng-wu-lien wordt
vervolgd; 5) Mao en de Chinese leiders zijn tegen Debray, tegen Guevarra en tegen
Fidel Castro; 6) Wel zijn de Chinese leiders voor de nieuwe studentenrevoltes in de
westelijke landen. Wat ze in hun eigen land niet toestaan, steunen ze in het buitenland.
Een buitengewoon werk daar het een grondige analyse biedt van documenten die uit
Chinese bronnen komen.
A. Van Peteghem

A. Schelochowzew
Chinesische Kulturrevolution aus der Nähe
Augenzeugenbericht eines sowjetischen Beobachters
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1969, 321 pp., DM. 24,-.
Zeer belangrijk is in dit boek de ondertitel: ooggetuigenbericht van een
Sovjet-Russische waarnemer. De auteur is een sinoloog en verbleef in de jaren 1965
en 1966 voor een tweede studieverblijf aan de Pedagogische Hogeschool te Peking.
Zijn boek begint dan ook met een beschrijving van het dagelijkse leven in het China
van vóór de culturele revolutie. En opmerken en beschrijven kan de auteur op een
meesterlijke manier. Hij kende het China van vroeger, cultuur en taal. En hij hield
van het volk. Des te erger was de ontnuchtering bij de culturele revolutie. S. beschrijft
op een verbluffende wijze de terreur waarmee de culturele revolutie gepaard ging.
Fanatiek werd veel cultuurbezit verwoest, beestachtig werden mensen kapotgemaakt.
S. ontwikkelt drie thema's: 1) De culturele revolutie had tot doel in de communistische
partij het bewind van Mao opnieuw te bevestigen. Zijn regime had gefaald en in het
partijbestuur waren niet alien het meer eens met zijn overwicht. De culturele revolutie
heeft tot in het waanzinnige toe de nadruk gelegd op de godheid van Mao. De
personencultus werd tot een fanatieke godsdienst verheven. 2) In de culturele revolutie
was geen sociale streving voorhanden. Kleine middenstanders, kappers en kleermakers
werden letterlijk geruïneerd en moesten hun zaakjes verlaten. Maar de regering
verbood aanvallen op de grote instellingen die nog in handen zijn van buitenlandse
Chinezen of van miljonairs die nog in de volksrepubliek wonen en die een rente
krijgen van 5% van hun geïnvesteerde kapitalen. 3) Tenslotte ziet de auteur in de
culturele revolutie een nationalistisch element dat vooral onrust moest zaaien in de
betrekkingen tussen China en de Sovjet-Unie. Er is de laatste jaren enorm veel
verschenen over de culturele revolutie. Verschillende auteurs hebben hun zienswijze
erover te kennen gegeven. Schelochowzew had het grote voordeel dat hij in China
verbleef en een sinoloog is, die de toestanden in de volksrepubliek reeds van vroeger
kende. Hij heeft het fenomeen als een geïnteresseerde waarnemer kunnen ervaren.
Maar tevens heeft hij erin een teruggang gezien van de Chinese deugden van
hoffelijkheid, vriendelijkheid en gastvrijheid. Wat overheerste was haat. Als
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Sovjetburger neemt hij het China kwalijk dat het Moskou niet meer erkent als het
hoofd van de communistische wereld en hij verwerpt het Chinees nationalisme.
A. Van Peteghem

Economie
Coleman, D.C. - Revisions in Mercantilism. - Methuen, London, 1969, 209 pp.,
15/-.
Drake, Michael - Population in Industrialization. - Methuen, London, 1969,
200 pp., 15/-.
Heinrichs, Jürgen - Hunger und Zukunft. - Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen,
1969, 88 pp., DM. 3,80.
Kilby, Peter - Industrialization in an Open Economy. - Cambridge Univ. Press,
London, 1969, 399 pp., 95/-.
Minchington, W.E. - The Growth of English Overseas Trade. - Methuen, London,
1969, 196 pp., 16/-.
Moggridge, D.E. - The Return to Gold 1925. - Cambridge Univ. Press, London,
1969, 119 pp., 15/-, cloth 25/-.
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Pearson, Lester B. - Deelgenoten in ontwikkeling. - Staatsuitgeverij, 's
Gravenhage, 1970, 276 pp., f 4,90.
Stewart, Michael - Keynes en de moderne economie. - Aula, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 271 pp., f 5,50, BF. 92.

James Goodear Abert
Economic Policy and Planning in the Netherlands, 1950-1965
Yale University Press, New Haven and London, 1969, 282 pp., $ 10,-.
Een beschrijvend boek over de Nederlandse economische politiek in de Engelse taal
is natuurlijk niet in de eerste plaats bedoeld voor Nederlandse lezers. Bij de
beoordeling ervan moet men zich dus vooral afvragen of het de buitenlander een
goede voorlichting geeft over de Nederlandse politieke procedure. Het antwoord kan
bevestigend zijn en ik vertrouw dat het boek veel misverstanden zal wegnemen.
Overdreven uitgedrukt is voor menige Amerikaan Nederland een verlengstuk van
Moskou. Dat komt omdat wij nogal royaal zijn in het gebruik van het woord
‘planning’ (‘Centraal Planbureau’, ‘Centraal Economisch Plan’ enz.). Dat woord
‘planning’ heeft voor Amerikanen een dirigistische bijklank. Abert legt goed uit dat
de Nederlandse plannen niet meer zijn dan prognoses en dat er in Den Haag geen
dictator woont, integendeel: de Nederlandse politieke besluitvorming verloopt nogal
gedecentraliseerd. Het is dan ook geen zucht naar macht die kwantitatief-economische
technieken in zwang brachten hier, maar veeleer de politieke heterogeniteit van
Nederland, waardoor men het slechts op grond van feiten en wetenschappelijke
argumenten met elkaar eens kan worden. Abert legt overigens wel wat veel nadruk
op het verschil tussen protestant en katholiek. Zijn conclusie dat Nederland minder
aan wiskunde en statistiek zou hebben gedaan als er minder confessionele
controversen waren geweest, lijkt mij toch echt wat ver gaan.
Opzet en werkwijze van Centraal Bureau voor de Statistiek en Centraal Planbureau
worden uitgebreid behandeld. De wiskundige vergelijkingen die samen de
econometrische modellen van het planbureau vormen zijn volledig afgedrukt. Voer
voor liefhebbers, maar terecht toegevoegd, want het is niet eenvoudig om de
beschikking te krijgen over dit materiaal. Voor de meer algemene lezer zijn er
hoofdstukken over het institutionele kader van de economische politiek na de oorlog.
Daarbij gaat natuurlijk de meeste aandacht naar de loonpolitiek waarom het buitenland
ons wel eens heeft benijd. Abert maakt ze wel wijzer.
Een boek dat ook binnenlandse belangstelling verdient. Heel geschikt ook voor
journalisten en anderen die in de Engelse taal voorlichting moeten geven over ons
economisch-politieke systeem. Zij vinden er correcte Engelse benamingen voor
welvaartsronde, college van rijksbemiddelaars, kiesdeler, bestedingsbeperking en
tal van andere Nederlandse merkwaardigheden.
J.J. Meltzer
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F.L. Jones and S.J. Woolf ed.
Agrarian Change and Economic Development.
The historical Problems
Methuen, London, 1969, 172 pp., £2.
Tot voor kort werd in studies over de economische ontwikkeling in onderontwikkelde
gebieden relatief weinig aandacht besteed aan de betekenis van de agrarische sector
voor de totstandkoming van een situatie van economische vooruitgang. De heersende
opvatting van de 50-er jaren was dat de enige weg voor een onderontwikkeld gebied
uit de impasse te geraken, die van een snelle industrialisatie was. Dit
ontwikkelingsmodel was o.a. gegrond op de veronderstelling dat ook in de
ontwikkelde landen een snelle industrialisatie de oorsprong van de welvaart was
geweest.
Het doel nu van dit boek is aan de hand van een aantal case-studies duidelijk te
maken dat agrarische ontwikkeling een preconditie is voor economische vooruitgang
(Introduction: The historical role of agrarian change in economic development Jones and Woolf). De case-studies hebben betrekking op de rol van de landbouw in
de economische ontwikkeling (historisch gezien) van o.a. Italië, Engeland, Japan en
Mexico. De bijdragen over de drie eerstgenoemde landen laten geen twijfel bestaan
over de betekenis van de agrarische sector. De case-study over agrarische
hervormingen in Mexico laat wat dit betreft nog tal van vragen open en is alszodanig,
gezien de bedoeling van het boek, minder geslaagd. Dit laatste neemt niet weg dat
we dit boek beschouwen als een wezenlijke bijdrage van de zijde der historici voor
het verstaan van de problematiek der onderontwikkelde gebieden.
A. Dietvorst
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Psychologie en pedagogiek
Abels, Dietrich Meno - Wege ins Verbrechen. - Enke, Stuttgart, 1970, VII, 176
pp., DM.26,-.
Kriekemans, Prof. dr. A. - Genetische psychologie systematisch en historisch.
9. Van de ik-psychologie. Van de school van New-York tot en met de speltherapie.
- Lannoo, Tielt, 1970, 578 pp., BF. 480.
Opie, Iona and Peter - Children's games in street and playground. - Oxford
University Press, London, 1969, 371 pp., 40/-. Paedagogica historica. IX, 2. Gent, 1969. Piaget, Jean - De psychologie van de intelligence. - De Bussy,
Amsterdam, 1970, 178 pp., f 16,50.
Renaer, M., e.a. - Liefde en seksualiteit. - Lannoo, Tielt, 1970, 324 pp., BF.
198.

R.D. Laing
Strategie van de ervaring
Boom, Meppel, 1969, 125 pp., f 8,90.
Een zin uit deze studie als volgt is voor iedereen te verstaan: ‘ons gedrag is een
functie van onze ervaring. Indien onze ervaring is afgebroken, dan zal ons gedrag
afbrekend zijn en hebben we ons eigen zelf verloren’ (p. 19).
Echt geïntrigeerd wordt men als men leest: ‘Tegenwoordig wordt alom
gediscussieerd niet over de betrouwbaarheid van God..., maar over de vraag of God....
überhaupt bestaat of ooit bestaan kan hebben. Het lijkt erop alsof geestelijke
gezondheid tegenwoordig grotendeels erop berust dat men zich weet aan te passen
aan de buitenwereld - de intermenselijke wereld en het rijk der menselijke
collectiviteiten’ (p. 106). Het eerste gedeelte van dit citaat zou kunnen komen van
de hand van een theoloog, en het tweede gedeelte zou de gedachte kunnen zijn van
een pastorale vormingsleider. Het is boeiender wanneer beide gedeelten achter elkaar
worden gezet door de Engelse psychiater Laing, die niet als een seculiere
psychotherapeut de rol wil spelen van de blinde die een halfblinde, zijn patiënt, leidt,
maar een ervaren reisleider wenst te worden bij de reis die de patiënt maakt naar zijn
eigen innerlijkheid om zichzelf te worden in het vertrouwen op een Aanwezigheid
die men daar ervaart. Zijn stelling is: ware gezondheid houdt ontbinding in van het
nonnale ego, dat valse zelf dat zo goed is aangepast aan de eisen van een
vervreemdende sociale werkelijkheid. De inzet is: door deze ontbinding heen een
wedergeboorte te bewerken van een nieuw soort omgang, waarbij de uiterlijkheid
de dienaar en niet de verrader is van het goddelijke in de mens. Op dit laatste thema
beschrijft Laing, soms te kort, dan weer te donker, maar altijd de lezer prikkelend:
de verhouding van mensen en hun ervaring, de psychotherapeutische ervaring, het
mystificeren van de ervaring, de transcendentie en schizofrene ervaring van de buitenén binnenwereld. De strategie van de ervaring, die de mens voert tot het hart van het
mysterie, boven alle chaos en leegte uit, en leidt van het bang zijn voor niets tot het

Streven. Jaargang 23

besef dat er niets is om bang voor te zijn, vindt in Laing een bekwaam woordvoerder
in de strijd waarin de mens de overwinning op zichzelf geschonken krijgt.
G. Wilkens

W.A.L. Vincent
The Grammar Schools
Their Continuing Tradition 1660-1714
John Murray, London, 1969, 297 pp., £3.5
In Engeland evenals in Nederland kwam in de zeventiende eeuw de koophandel tot
welstand. Terwijl de Hollandse kooplieden echter in hun fraaie grachtenhuizen een
burgercultuur voor zichzelf opbouwden en hun liefdadigheid in hoofdzaak beperkten
tot een neerbuigende armenzorg, moesten de Engelse kooplieden om zich
maatschappelijk aanzien te verwerven optornen tegen de levensstijl van de adel. De
meeste van deze kooplieden hadden zich door zelfstudie opgewerkt; de adel mocht
zijn adeldom waar maken door rijke schenkingen aan de kerk en aan instellingen
van armenzorg en liefdadigheid, de koopmansstand wilde dit voorbeeld niet
blindelings naäpen. Zij gaf haar edelmoedigheid een eigen tournure. Zij wilde kinderen
uit alle standen de gelegenheid bieden tot het volgen van voortgezet onderwijs. Zij
stak haar geld in de zogenaamde ‘Grammar Schools’, de gymnasia. De bedragen die
de kooplieden daartoe beschikbaar stelden, liepen in de miljoenen en
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de Grammar Schools schoten als paddestoelen uit de grond. In de loop van de
zeventiende eeuw moet Engeland er niet minder dan ruim 4000 hebben bezeten!
De bloeiperiode van deze scholen is al eerder beschreven door Prof. Watson. Zijn
geschiedenis van de Grammar Schools, verschenen in 1908, reikt tot 1660. Dr.
Vincent neemt in dit boek de draad weer op en vervolgt Watsons relaas tot in het
tweede decennium van de achttiende eeuw - gedurende een periode waarin de
Grammar Schools langzaam maar zeker in verval raakten, op enkele uitzonderingen
zoals Eton en Winchester na.
Zijn boek staat vol met interessante bijzonderheden uit het schoolleven van die
dagen, maar wat het vooral belangrijk maakt is zijn onderzoek naar de oorzaken van
het verval der Grammar Schools. In de door hem behandelde periode werd het hoe
langer hoe meer duidelijk, dat deze gymnasia met al hun goede bedoelingen hun
leerlingen maar weinig te bieden hadden voor het leven. Enerzijds waren hun
methoden zo stompzinnig en zo barbaars, dat er van de vormende waarde der
klassieken weinig terecht kwam en anderzijds gingen zij volkomen voorbij aan al
die vormen van kennis en wetenschap die in het maatschappelijk leven werkelijk
van nut konden zijn - taalbeheersing, wiskunde, recht en handelswetenschappen om
er maar enkele te noemen. Zij verloren spoedig ieder contact met de toekomst van
hun leerlingen. De kooplieden hadden met andere woorden net iets te veel naar de
adel gekeken en net iets te weinig eigen stijl gegeven aan hun bijdrage tot het
volkswelzijn. Anders hadden zij hun goede geld gestoken in scholen die vooruit
liepen op de burgerschool en dan ongetwijfeld in de achttiende en negentiende eeuw
tot nóg hogere bloei waren gekomen.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw begon men dit ook wel in te zien.
‘Onderwijsvernieuwing’ werd toen - evenals nu - de kreet van de dag. Het werd
echter het noodlot van de Grammar Schools dat deze onderwijsvernieuwing bleef
stuiten op de hardnekkige tegenstand van de headmasters en vooral van de bestuurders
der Grammar Schools, die zich krampachtig vastklampten aan de bepalingen van
hun stichtingsacten en hooguit een beetje schrijven en rekenen bleven verbannen
naar de zaterdagen en naar regenachtige vrije middagen als de leerlingen toch niets
beters konden doen. Geen behoudzuchtiger lieden dan schoolbesturen en
schoolmeesters, zuchtte men toen. Herhaalt zich de historie?
Hans Hermans

Sociologie
Ellemers, J.E., e.a. - Macht, machthebbers, machtelozen. - Boom en zoon,
Meppel, 1969, 131 pp., f 8,90.
Functie en toekomst vormings- en ontwikkelingswerk. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1970, 135 pp..
Neville, Richard - Play Power. - Jonathan Cape, London, 1970, 360 pp., 38/-.
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Terzake. Kerk buiten de Kerk
Ambo, Utrecht / Bosch & Keunig, Baarn, 1969, 148 pp., f 9,25; cahiers
1-4 f 27,50.
In deze vierde en, voorlopig, laatste aflevering van de serie Terzake waarin sociologen
en theologen op de zaak van godsdienst en vooral kerk ingaan, vinden we een aantal
opstellen over de grenzen van de kerk: is er Kerk buiten de kerk?
Dr. H. Goddijn geeft enige sociologische aantekeningen vanuit de
godsdienst-sociologie over de institutionalisering van de godsdienst, waarvan de
kerk uit de vele geinstitutionaliseerde vormen er één is.
Drs. Scholten houdt een pleidooi voor een onbevangen waardering van
kerkelijkheid en buitenkerkelijkheid, kerksheid en onkerksheid. De theoloog Kuitert
laat de wereld buiten de kerk meevallen, de socioloog Laeyendecker laat de officiële
kerk wat tegenvallen in haar daadkrachtige slagkracht voor de alledaagse praxis. Een
vertaald en bewerkt artikel van de Duitse godsdienstsocioloog J. Matthes geeft de
sociale afkomst aan van het begrip ‘Kerk buiten de kerk’, terwijl Mady A. Thung
het begrip Kerk in het theologisch, juridische en theologisch spraakgebruik helder
analyseert.
Het slotwoord van de theoloog H.D. de Loor tenslotte, over het gesprek tussen
theologen en sociologen versmalt dit niet tot een gesprek tussen twee
wetenschappelijke disciplines, maar ziet dit als een gesprek tussen het bestaande en
het gewenste, tussen empirie en belijdenis.
Deze vierde aflevering is voorlopig de laatste in deze serie. De reden, die hiervoor
aangegeven wordt, lijkt veel op een rationalisatie: ‘Tijdgebrek van de redactieleden
maakte dit noodzakelijk’ (p. 9). Is dat terzake? Komt het wellicht dat én theologie
én sociologie zijn uitgepraat bij het thema
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Kerk buiten de kerk? Zou het gesprek kunnen beginnen met een godsdienstsociologie
die zich niet blind staart op de feiten en het dictaat van de harde werkelijkheid als
een troef hanteert tegen de kerk, maar die zich richt op het specifiek godsdienstige
van een groepering, het bovenfeitelijke aangesproken worden als basis voor een
menselijke samenspraak?
En de theologie: deze zou veel empirische gegevens, herkenbaar voor de
geloofservaring kunnen leveren, als de theologie de verzamelingskracht van de Heer
in het midden van de groep zou thematiseren. Er is zakelijk nog veel te doen. De tijd
is kort, maar dat is niet hetzelfde als tijdgebrek. Voorstel voor de agenda voor het
volgende gesprek tussen de theologen en sociologen: Kerk binnen de kerk. Als een
nieuw begin.
G. Wilkens

Prof. Dr. F.J.J. Buytendijk, e.a..
Taal en gezondheid
Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1969, 47 pp..
Deze brochure omvat 3 inleidingen die op 13 november 1968 werden gehouden bij
gelegenheid van de jaarvergadering van de Katholieke Centrale Vereniging voor
Geestelijke Volksgezondheid.
In ‘Taal en Samenleven’ bespreekt Buytendijk het verband van de spreektaal met
onze gemeenschappelijke ervaringen. In een microanalytische beschouwing wijdt
Bastiaans medisch-psychologische aandacht aan de betekenis van de klacht voor het
bereiken of voor het herstel van gezondheid. Verhoeven verdiept zich in een
vergelijking van ‘Religieuze taal en Kerktaal’.
Een lezenswaardig bundeltje dat juist ook voor de bezoekers van genoemde
jaarvergadering een blijvend aide mémoire zal zijn.
J.J.C. Marlet

Otto N. Larsen, ed.
Violence and the Mass Media
Harper & Row, New, York, 1968, 310 pp., DM. 20,-.
Zoals we onderhand al gewend zijn, is ook het hier geboden debat over het medium
tv van een ellendig laag niveau. Natuurlijk zijn er boeiende feitelijke gegevens,
resultaten van laboratoriaonderzoeken, enz.... Maar het lijkt wel of de verschillende
auteurs het onderwerp opzettelijk in een onmogelijke hoek verdringen. Er zitten zo
veel aspecten aan vast, dat een ‘objectieve’ studie bijna onmogelijk wordt; dit
miskennen, zoals hier weer gebeurt, alles blijven beschouwen vanuit een
eng-empirische hoek, leidt noodgedwongen tot een impasse. Wie een studie over tv
losmaakt uit de hele maatschappelijke en ideologische context - waarvan het een
exponent en een ‘accent’ is - komt in een onmogelijk en nietszeggend debat terecht.
De bundel bevat o.a. de beruchte literatuur van Fredric Wertham, één van de grote
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kruisvaarders tegen het tv-geweld; zijn argumentatie klinkt nog niet zó dwaas. Dat
kan van andere bijdragen niet eens gezegd worden: bijvoorbeeld niet van een kort
essay van Walter M. Gerson, die veel onzin vertelt over een thema (Violence as an
American Value Theme) dat wel meer stof tot nadenken biedt.
E. De Kuyper

Gisela Hundertmarck
Soziale Erziehung im Kindergarten
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1969, 138 pp., DM. 9,50.
De kleuterschool is al lang geen ‘bewaarschool’ meer, geen speels aanloopje naar
het basisonderwijs. Zij raakt hoe langer hoe meer geïntegreerd in het hele
onderwijssysteem en mee gericht op het doel van alle onderwijs: het kind voor te
bereiden op het leven in de maatschappij.
Dit betekent, dat ook de kleuterschool reeds volle aandacht moet besteden aan de
sociale vorming van het kind.
Is echter het kind in de leeftijd van de kleuterschool rijp voor sociale vorming?
Zo ja, hoe demonstreert zich dat en hoe kunnen kleuterleidsters die sociale vorming
in de hand werken? Dat is het thema van dit boekje. Het analyseert mede aan de hand
van talrijke voorbeelden uit de literatuur het gedrag van de kleuters tegenover elkaar,
hun onderlinge verhoudingen van vriendschap en vijandschap, van wedijver en
samenwerking en hun gevoelens van groepsverbondenheid. Het geeft richtlijnen
voor de beoordeling van deze verschijnselen naar de wijze waarop zij zich voordoen
en tal van wenken voor kleuterleidsters om ze in de goede banen te leiden.
Een grondig en zeer nuttig boekje.
Hans Hermans
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Meulenhoff, Amsterdam, 1970, 168 pp., f 12,50. Steinberg, Werner - Der
Schimmel mit den blauen Augen. - Neues Leben, Berlin, 1969, 266 pp., M. 7,60.
Steinmetz, Horst, Hrsg. - Lessing, ein unpoetischer Dichter. - Athenäum Verlag,
Frankfurt a. M., 1969, 598 pp., DM. 54,-. Verstegen, Judicus - De vloek van
het schema. - Querido, Amsterdam, 1970, 215 pp., f 14,90.
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Paul Snoek
Gedichten 1954-1968
Manteau, Brussel/Den Haag, 1969, 191 pp., f 13,90, BF. 195.
Paul Snoek heeft in deze verzamelbundel een selectie van zijn gedichten
samengebracht volgens hun thematische eenheid, inhoud of literair genre, zonder
rekening te houden met de chronologische orde in vroegere publikaties. Het schrijven
van poëzie heeft Hans Andreus ooit genoemd: ‘het weergeven van een werkelijkheid
met de woorden die wij geleerd hebben van de werkelijkheid die wij geleerd hebben’.
De werkelijkheid die Paul Snoek geleerd heeft en verkondigt is de eenzijdige
werkelijkheid van het dichterlijke ik dat alles op zichzelf betrekt, zichzelf echter
zelden of nooit op anderen betrekken laat en daarom niet anders kan belijden dan:
‘Niet dat ik bitter ben, maar ik werd wit en eenzaam’ (p. 115). Het hoeft de lezer dan
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ook niet te verwonderen dat Paul Snoek in het nawoord van deze verzamelbundel
erop wijst dat hij voor zichzelf geen poëtisch-vruchtbare periode in de nabije toekomst
voorziet. Integendeel, de laatste cyclus: ‘Woord voor Woord’ zou wel eens een
(voorlopig?) eindpunt kunnen betekenen. Alleen maar wijzen op de eenzijdigheid
van het dichterlijk oeuvre van Snoek veronderstelt een zeer eenzijdige instelling van
de criticus. Snoek lezen is een weelde voor wie graag woont in de taal als in zijn
eigen huid. Misschien is ‘Renaissance’ (titel gegeven aan de in 1963 gepubliceerde
verzamelbundel) wel de enige die past voor het gehele oeuvre van Snoek. De
aristocratische schoonheid (‘Waarom ik zilver smelt in mijn gedichten? / Waarom
ik edel tover aan de wervels van de schoonheid? / Zie, dit is de brekende sleutel’) en
het onverzadigbaar verlangen naar waarheid plantten zich onweerstaanbaar op de
lezer voort. Ook al weet deze zich tegelijkertijd verplaatst in een wereld die veraf
staat van die van 1970. Paul Snoek is een groot woordkunstenaar, ook al gebruikt
hij het woord als een dam ter beveiliging tegen de medemens en de ongelukkige
toekomst.
J. Gerits

Oskar Holl
Der Roman als Funktion und Überwindung der Zeit
Zeit und Gleichzeitigkeit im deutschen Roman des 20. Jahrhunderts
(Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft), Bouvier,
Bonn, 1969, 248 pp., DM. 29,50.
De algemene literatuurwetenschap heeft lange tijd tamelijk radeloos tegenover het
ongrijpbare verschijnsel ‘roman’ gestaan. Ondanks luciede opmerkingen die Friedrich
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Schlegel reeds omstreeks 1800 dienaangaande wist te maken, wilde het zo rijk
geschakeerde fenomeen ‘roman’ niet passen in het vakje van de epiek waarin het
toch kennelijk thuishoort. Eerst na de Tweede Wereldoorlog hebben onderzoekingen
van Ingarden, Jauss, Pouillon, Staiger, Horst, Hamburger, G. Müller e.a. (waarom
ontbreekt in de literatuurlijst Lämmerts Bauformen des Erzählenst?) wegen in dit
moeilijk toegankelijke terrein gebaand, doordat zij aan de ruimtelijke en temporele
structuurelementen van de roman aandacht besteedden en de psychologische
componenten naar de achtergrond schoven. In het augustusnummer 1969 van dit
tijdschrift besprak ik Maatjes studie Der Doppelroman, die zich voornamelijk met
de ruimtelijke structuur van de roman bezighoudt; Holls werk behandelt de temporele
aspecten en levert ons niet slechts een impliciet overzicht over alle tot nu toe bereikte
resultaten, maar daarnaast ook enkele belangrijke nieuwe gezichtspunten. Vooral de
uiteenzettingen over de gebondenheid van de roman aan het tijdsverloop (tijd als
functie binnen de roman) gepaard met een gelijktijdig ontstijgen aan de tijd
(overwinning van het dwingend temporeel continuum) lijken belangrijk. Dit temeer,
omdat Holl de betrokkenheid van de lezer bij de roman, tot uiting komend in spanning
en fascinatie, vanuit de tijdsstructuur weet te verklaren. Naast vele korte,
vermeldenswaardige observaties en enkele opmerkelijke romaninterpretaties (bv.
van Frisch' Stiller) zijn vooral de opmerkingen over het realiteitskarakter van de
roman en over de onderlinge verhouding van lyriek, epiek en dramatiek niet van
belang ontbloat.
Th. van Oorschot

Heinrich Mettler
Natur in Stifters frühen ‘Studien’
Zu Stifters gegenständlichem Stil
Atlantis, Zürich, 1968, 144 pp., SF. 12,-.
Deze dissertatie (bij E. Staiger) heeft de bedoeling via minutieus detailwerk gegevens
te ontsluiten die evenzovele bestanddelen van een tijd en een literair concept uitmaken.
‘Natur’ is uiteraard dubbel gebruikt: als landschap en als ongerepte oertoestand met
metafysische verwijzingen; ze worden los van elkaar zelfstandig aangewend maar
werken vaak ook dubbel-zinnig. De afhankelijkheid van het spirituele tijdsdenken
wordt primair gesteld; daarna kan S. bewijzen dat de a.h.w. tastbare
realiteitstoepassing zich inspireert op het landschappelijke aanvoelen vanuit een
geestelijke behoefte en bewustzijn. Deze componenten ontwikkelen zich tot
objectiviteit, alweer in dubbele zin: als opgenomen object en als stilistisch proces
van objectivering. Idyllisme en naturisme als bestaansverering zitten er niet bij;
natuur en rede verenigen zich tot kunst-perceptie.
C. Tindemans

Theater
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Charles J. Dunn and Bunzo Torigoe, ed. - The actors' analects (Yakusha Rongo).
- Columbia University Press, London, 1969, 306 pp., 99/-.
Duvignaud, Jean - Spectacle et société. - Denoël, Paris, 1970, 164 pp..
Festugière, A.J. - De l'essence de la tragédie grèque. - Aubier-Montaigne, Paris,
1969, 143 pp..
Arntzen, H. und K. Pestalozzi, Hrsgb. - Der Hofmeister und die Gouvernante.
- (Komedia) De Gruyter, Berlin, 1969, 117 pp., DM. 9,80.
Laan, Thomas F. Van - The idiom of drama. - Cornell University Press, London,
1970, 374 pp., 112/-.
MacCall, Dorothy - The theatre of Jean-Paul Sartre. - Columbia University
Press, London, 1970, 195 pp., 68/-.
Poirot-Delpech, Bertrand - Finie la comédie. - Gallimard, Paris, 1969, 144 pp.,
FF. 9,-.
Salem, Daniel - La révolution théâtrale actuelle en Angleterre. - Denoël, Paris,
1968, 256 pp., FF. 18,70.
Shakespeare, William - Verzameld Werk. III. - De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen, 1970, 1080 pp., BF. 550.
Webster, T.B.L. - Greek theatre production. - Methuen, London, 1970, 214 pp.,
24 pl., 45/-.
Wittkowski, Wolfgang - Der junge Hebbel. - (Quellen und Forschungen), De
Gruyter, Berlin, 1969, 309 pp., DM.48,-.

Friedrich Sengle
Das historische Drama in Deutschland
Geschichte eines literarischen Mythos
Metzler, Stuttgart, 19692, 279 pp., DM. 19,80
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Horst Steinmetz
Die Trilogie. Entstehung und Struktur einer Grossform des deutschen
Dramas nach 1800
C. Winter, Heidelberg, 1968, 192 pp., DM. 24,F. Sengle's (ongewijzigd herdrukte) studie (19521, titel: Das deutsche
Geschichtsdrama) over het historische drama is een synthese, mét de nadelen van
tekorten in individuele analyse. Het voordeel blijft echter dat S. krachtlijnen herkent
die zowel thematisch als formed zijn en bijgevolg kunnen beoordeeld worden naar
hun diepere herkomst: actualiteitsbewustzijn, parallellisme, cultureel conservatisme,
nationalisme, mythologisering, idolatrie. Van de Reformatie tot het 3e rijk loopt zijn
actieradius, met ongelijke accenten, met ergerlijke vooroordelen (C.D. Grabbe b.v.
is toch pijnlijk-onvolledig in zijn autonome idealiteit gesitueerd), met rechtvaardige
herwaardering (b.v. Herder, Immermann, Griepenkerl, Hettner), met gelukkige
aandacht voor zowel theoretici als pragmatici. Deze studie blijft onmisbaar omdat
ze, vertrekkend van objectieve criteria, doordringt tot kenmerken die,
individueel-subjectief naast collectief-subjectief als opvatting van een nationale
literatuur, een periodische continuïteit demonstreren (met wisselende inhoud en
perspectieven) die de relatie tussen auteur, volk en cultuur betreft.
Eén van de uitgespaarde momenten, de uitwerking van een historisch en/of
mythisch motief in de vorm van een Grossdrama, behandelt H. Steinmetz. Hij
presenteert een ideaal voorbeeld van trilogie: Aeschylos' Oresteia, waarvan hij de
inhoudelijke samenhang en evolutie en de formele zelfstandigheid codificeert. Dan
kan de eigenlijke historische expeditie volgen, van Sturm und Drang tot Hebbel. De
tijdsbeperking tot Hebbel is niet willekeurig; met zijn aandeel eindigt de vogue van
de trilogie, die daarna slechts occasioneel voorkomt. Met Schillers Wallenstein,
Goethes Natürliche Tochter, Grillparzers Goldenes Vliess, Immermanns Alexis en
Hebbels Nibelungen als toppunten weet S. aan te tonen dat het begrip trilogie te vaak
een bilogie met voor- of naspel is geweest. Slechts onder Hegels invloed ontwikkelt
zich een enigszins zuiver triadisch schema, dat echter werkimmanent zwak blijft
omdat het een te mechanisch procédé is en onvoldoende organisch uit de stof
voortkomt. In een precieze structuralistische methodiek slaagt S. erin te achterhalen
hoe de vorm kon ontstaan, waarom hij niet de centralistische wetmatigheid van de
Griekse trilogie bereikte, welke de tijdswaarde ervan uitmaakt en welke
omstandigheden aan deze vormtendens een einde maakten.
C. Tindemans

Marianne Kesting
Panorama des zeitgenössischen Theaters. 58 Uterarische Porträts
Piper, München, 19692, 352 pp., DM. 16,80.
John Russell Taylor
Anger and After. A Guide to the New British Drama
Methuen, London, 19693, 391 pp., 45/..
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Beide boeken zijn bijgewerkte herdrukken. Zij willen geen van beide ultieme oordelen
zijn over een auteur en een periode, maar materiaal aandragen dat elementen bevat
om het meten van een (voorlopige) waarde nu reeds mogelijk te maken. M. Kesting
vermijdt de gebondenheid van haar overzicht, presenteert de auteurs als geïsoleerde
grootheden maar legt in deze individuele behandeling alle nadruk op de tijd-kritische
en maatschappijvisionaire kenmerken. Zij blijkt daarin nogal eng te denken, maar
dit zelfbewuste standpunt levert althans een boeiend complex op dat zowel informatief
als evaluerend de test doorstaat. J.R. Taylor vermijdt het isolement van zijn auteurs
sedert mei 1956 en zoekt schoolbindingen, impulscollectieven en periodekenmerken.
Toch blijft hij in zijn schrijfwijze traditioneel; het oeuvre, de zichtbare kwaliteit, de
verwachte evolutie, het tijdskader vormen de inhoud. Zijn gereserveerd waardeoordeel
blijkt te sterk op intuïtie gesteund te blijven. Deze herdruk onderscheidt (toch niet
helemaal terecht) geen afwijkende elementen van het originele doorsneebeeld; hij
heeft enkel de dwarssneden wat aangevuld met nieuwelingen (bv. D. Turner, H.
Livings, J. Speight, D. Rudkin, E. Bond), en zijn waardering is voorzichtig genoeg
om zich aan toekomstige verrassingen in deze auteurs geen builen te vallen.
C. Tindemans

John Russell Brown
Effective Theatre. A study with documentation
Heinemann, London, 1969, 250 pp., 50/-.
In het 1e deel (A View of the Theatre) doorloopt S. alle denkbare aspecten (op de
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economische na) van het fenomeen theater: tekst, schouwburg, publiek, acteur, decor,
regie, tv-drama, kritiek, wetenschappelijke verdieping, opleiding, toekomsttendensen.
Zonder dor-encyclopedisch te worden, biedt S. toch geen eng-persoonlijk standpunt
aan. De didactisch-informatieve bedoeling primeert op een strikt-eigen ontwerp,
maar het panorama zelf is keurig en volledig, in staat vele toevallige bezoekers enig
reëel inzicht te geven in alles wat er omgaat. In het 2e deel heeft S. een aantal
documenten (rapporten, essays, gesprekken, analyses), elders reeds verspreid
gepubliceerd, zinvol samengebracht, zij het andermaal zonder veel verrassingen.
Ook hier deelt S. in naar de aandachtsfacetten: schouwburg, theaterorganisatie (van
overzichtssyntheses naar strikt-individuele analyse van een gezelschap in zijn
economische grilligheid, b.v. La Mama, met auteurs als R.A. Foakes, R. Findlater,
E. Rice, H. Willatt, J. Arden, R. Bolt, J. Greenfeld, C. Barker), acteur (o.m. D. Diderot,
J.-L. Barrault, C. Stanislavskij, R. Richardson, B. Brecht), decor (C. Stanislavskij,
E.G. Craig, L. Simonson, A. Artaud, R. Bryden, J. Bury) en regie (J. Gielgud, C.
Weber, G. Devine, E. Barba).
C. Tindemans

Peter D. Arnott
The Theatres of Japan
Macmillan, London, 1969, 319 pp., 90/-.
Deze kritische synthese, geconcentreerd op het Japanse theater als teksttraditie én
opvoeringscode, onderscheidt zich vooral door haar benaderingsklimaat. Niet de
exotische vertedering staat voorop, maar de nadruk op de conventie. Daarom ontsluit
S. keurig de contemplatieve mysteriositeit, bekent hij zonder blozen de huidige
a-vitaliteit, bewondert hij de technische vakkundigheid, betwist hij de invloed van
de Japanse traditie op westerse auteurs die in imitaties-zonder-ziel verloren liepen
(W.B. Yeats) en van acteurs die hun zelfstandige stijl kwijtraakten maar de
autochtoon-Japanse niet aankonden. Het boek is in een historisch perspectief
opgebouwd dat zijn reliëf legt niet in data en chronologie, maar in denkontwikkeling
en bewustzijnsproces. Veel aandacht krijgt het danselement als basis en bron. De
kern zoekt S. niet in de star-geclicheerde stilistiek, maar in de maatschappelijke
voorwaarden die bepaalde aspecten historisch hebben bevorderd, andere verhinderd.
Boeiend is eveneens de discussie van de westerse inbreng in de hedendaagse Japanse
tekst- en techniekvormen, terwijl hij ook een aantal bekende Angelsaksische imitaties
(in vorm én in thema) belicht.
C. Tindemans

Colin Wilson
Bernard Shaw. A. Reassessment
Hutchinson, London, 1969, 306 pp., 45/-.
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Van S. verwondert het niet dat ook dit boek een thesis bevat: GBS is de belangrijkste
Europese auteur sedert Dante. Deze stelling heeft S. ingebouwd in een voortreffelijke
monografie, ook al zal niet iedereen meteen voor zijn visie gewonnen zijn. De grote
accentverschuiving in het traditionele Shaw-beeld (grappige vent, niet helemaal snik)
is S.'s overtuiging dat Shaws binding, zijn eigen levensopvatting zowel als die van
zijn personages, niet maatschappelijk is geweest (zoals unaniem geproclameerd)
maar geestelijk-evolutionair. Door gedetailleerde en genuanceerde ontleding van
Shaws ontwikkelingsgang, zijn moeizaam vinden van een zelfstandige volwassenheid,
stelt S. dat de impulsen, die Shaw als normaal-menselijk behandelt, antithetisch staan
t.o. normaal-maatschappelijke tendens; de innerlijke mens, geïnterpreteerd als
on-Freudiaans, geprononceerd-ethisch en niet ver uit de buurt van mystieke inspiratie,
tendeert naar vervolmaking en sublimering van deze fundamentele behoefte en
potentie, en dat brengt hem in permanent conflict met de actievormen van de
georganiseerde samenleving. Angstvallig aantonend, weet S. aanvaardbaar te maken
dat dit geen postuum oordeel is, maar dat Shaw zich van deze denkrichting
voortdurend bewust is geweest. Shaw blijkt geobsedeerd te zijn door het natuurlijke
creativiteitsproces van de mens, dat dwars tegen diens consolidatiebehoefte ingaat,
en zijn oeuvre interpreteert S. als een constante poging om dit schouwingsproces in
het menselijke bewustzijn uitdrukking te verlenen. Dat promoveert Shaw tenslotte
tot een niet alleen progressief, maar zelfs een heel eind zijn tijd voorop dravend
denker; dat deze ideeën niet werden ingezien, wijt S. aan het theater als instrument,
dat te zelden aanleiding wordt tot volwassen evaluatie in zijn inhoudelijkheid. Het
lijdt geen twijfel dat deze visie merkwaardig overeenstemt met wat S. zelf nu reeds
een aantal boeken lang tracht over te brengen. Eén ding is duidelijk: Shaw heeft een
biograaf getroffen die, behalve in humor, maar zeker in geestelijk acrobatisme zijn
eigen niveau haalt.
C. Tindemans
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John Harold Wilson
A Preface to Restoration Drama
Harvard University Press, Boston, 1968, 208 pp., $ 6,-.
Dit collegehandboek wil een inleiding zijn in de theaterperiode tussen 1660 en 1702
en als dusdanig een model. Op de achtergrond zit de overvloedige bronnenliteratuur;
op de voorgrond staan de interessepunten als hoofdstukken en over alles heen stralen
de eruditie als vakman en de didactische kundigheid. En de lectuur is ook nog simpel
en fris. Geleidelijk opbouwend presenteert S. het algemene tijdsklimaat in het theater,
de acteurs, het publiek en de auteurs. Deze schrijvers beoefenen uiteenlopende
strekkingen, die elk apart worden doorgenomen: de tragedie (uiteenvallend in het
drama van de booswicht, van de heros, van de voorname onthechting, van het pathos)
en de komedie (de immoraliteitsexplosie, de farce, de burleske, de intrige, de satire,
de comedy of wits, het tranenstuk). Een selecte bibliografie stimuleert tot meer. Een
introductie naar mijn hart.
C. Tindemans

Charles Dullin
Ce sont les dieux qu'ils nous faut édition établie et annotée par Charles
Charms
Gallimard, Paris, 1969, (Pratique du Théâtre), 316 pp., FF. 22,-.
De nagelaten notities, toespraken, voorwoorden en belijdenissen van C. Dullin
(1885-1949), Cartel-regisseur en invloedrijk Frans theaterleider, niet gebruikt in zijn
‘Souvenirs et notes de travail d'un acteur’ (1949), werden door zijn vroegere secretaris
verzameld. Van 1911 tot 1949 demonstreert hij een identiek werkperspectief: wat is
een acteur, en hoe heb je contact met je publiek? Een afdoend antwoord vond hij
niet, maar ondertussen maakte de vraag zijn hele activiteit zinvol. De vele herhalingen
van deze bestaansvraag maken niettemin de lectuur moeizaam. Belangrijk is daarom
wel het getuigenis van deze man die ook voor de huidige generatie stimulerend is
gebleven, zelfs al valt in de opzet van dit boek het uitknijpen van de
mémoireconjunctuur niet te loochenen.
C. Tindemans

Max Beerbohm
More Theatres. 1898-1903
Rupert Hart-Davis, London, 1969, 624 pp., 90/-.
Eric Bentley
What Is Theatre?
Methuen, London, 1969, 491 pp., 45/-.
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M. Beerbohm debuteerde in de theaterkritiek als opvolger van G.B. Shaw bij de
Saturday Review in 1898 en hij hield het 12 jaar vol; in zijn verzameld werk kwam
reeds een 1e verzameldeel van zijn theater-bijdragen uit (1953) en een 3e is voorzien
voor 1972. Beerbohm behoort tot het slag van witty reporters, met maar zeer weinig
animo voor het theater zelf maar met des te meer voor een gemaniëreerde frase, met
sierlijke adjectieven, trefrake geestigheidjes en een stijlbewuste arrogantie. Die
grappigheid blijkt gebaseerd op een niet ongezonde skepsis, op zelfbewuste (goede)
smaak en een intuïtieve afkeer voor het banale entertainment. Op geen ogenblik
echter valt in deze humeurige goedgeschreven stukjes een glimp theatergeschiedenis
te merken; acteurs-, regie- en opvoeringskritiek zitten er niet in. Precies daardoor
blijft hij toch een vertegenwoordiger van een probleemloze tijd, waarin ook het
theater weifelend tastte langs frivoliteit en inhoudloosheid. Dat te hebben opgevangen
in heldere, puntige woorden blijft zijn bijdrage.
E. Bentley daarentegen toont zich in deze verzamelbundel (twee vorige bundels,
The Dramatic Event en What Is Theatre, plus verspreide opstellen sedertdien)
doodernstig. Hij beschikt over een uitdrukkelijke visie op het wezen en de
ontwikkeling van het theater en voortdurend oordeelt hij vanuit een omschreven
standpunt, al concentreert hij zich overwegend op een theater van de auteurs. Over
de dramatiek beschikt hij autoritair en soeverein met grondige belezenheid. Nochtans
merk je in soortgelijke verzamelingen hoe vlug een oordeel slijt. Het belang ervan
blijft intact, zij het niet als universele uitspraak; al deze bijdragen behoren tot het
klimaat, zij leggen tendensen en intuïtie van een opvoering of een seizoen of een
centrum vast en leveren zo maatstaven die het vluchtige karakter van het theater
bijhouden en waarop periode-synthese kan worden gebaseerd als betrouwbare,
nuchtere referentiestof.
C. Tindemans
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Film
Albrecht, Dr. Gerd - Nationalsozialistische Filmpolitik. - Enke, Stuttgart, 1969,
562 pp., DM. 69.
Burch, Noël - Praxis du cinéma. - Gallimard, 1969, 254 pp., FF. 20,-.
Eisner - The haunted screen. - Thames & Hudson, London, (Boekenimport
Denis, Borgerhout), 1969, BF. 613.
If..., a film by Lindsay Anderson and Davis Sherwin. - (Modern film scripts),
Lorrimer, London, 1969, 167 pp.. geïll., 15/-.
Ivens, Joris - The camera and I. - Seven seas, Berlin, 1969, 279 pp., geïll..
Kael, Pauline - Kiss kiss bang bang. - Calder and Boyars, London, 1970, 404
pp., 50/-.
Renoir, Jean - The rule of the game. - Lorrimer, London, 1970, 168 pp., geïll.,
15/-.
Zierold, Norman - The Hollywood tycoons. - Hamish Hamilton, London, 1969,
354 pp., geïll., 50/-.

Freddy Buache
Le Cinéma Italien d'Antonioni à Rosi
La Thièle, Yverdon / La Cité, Lausanne, 1969, 173 pp., geïll.,
De conservator van de Zwitserse filmotheek heeft in dit boek al zijn stukjes verzameld
die betrekking hebben op de Italiaanse film en voorheen verschenen zijn in La Tribune
de Lausanne. Naast een inleidend hoofdstuk, een historische schets, en enkele
beschouwingen over het neo-realisme krijgt men enkele grote figuren behandeld,
zoals Antonioni, Fellini, Visconti, maar ook mindere grootheden zoals de Santis,
Pontecorvo, Rosi, Bolognini en Jacopetti. Verder worden enkele films en/of regisseurs
besproken rond een thematische kern (‘à propos de la guerre’, ‘les moeurs’, enz.).
De aard van het werk maakt dat er heel wat leemten in zijn: Bellocchio noch
Bertolucci, Taviani en zelfs niet Pasolini komen ter sprake, wat toch erg zwaar
doorweegt op een werk dat anderzijds gezien de beperkte bibliografie over de
Italiaanse cinema bijna per definitie welkom moest zijn. Buache's aanpak is zoals
men dat noemt ‘informatief’ en ‘gematigd in zijn oordelen’.
E. De Kuyper

Charles Higham and Joel Greenberg
The Celluloid Muse
Hollywood Directors speak
Angus and Robertson, London, 1969, 268 pp., geïll., 50/-.
Een reeks interviews met vooraanstaande Hollywood-regisseurs:
tweederangsgrootheden (Mark Robson, Jean Negulesco) zowel als prominenten
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(Hitchcock, Lang); vergeten figuren (Mamoulian, Milestone, Rapper, Tourneur,
Vidor) zowel als vaste waarden (Cukor, Minnelli, Wilder) en een paar relatief-jongere
(Aldrich, Frankenheimer) komen aan het woord. De nadruk wordt bijna uitsluitend
gelegd op het filmografische aspect van hun carrière; andere facetten (zoals de
filmtheoretische bv.) worden terzijde gelaten. Dat dit wel degelijk tot de opzet van
S's behoorde, valt nog af te lezen uit de behandeling van het interview als
continu-doorlopende tekst. Aan de dialectiek van het vraag-en-antwoordenspel zoals
dat zo schitterend beoefend wordt door de groep van de Cahiers du Cinéma, wordt
aldus verzaakt. En dat is jammer omdat deze zo verschillende personaliteiten te
voorschijn treden als neutrale feitenspuiters. De overvloedige informatie over
detailaspecten van hun werk is vanzelfsprekend ook reeds bruikbare en niet te
versmaden informatie.
E. De Kuyper

Jim Kitses
Horizons West
(Cinema One), Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis,
Borgerhout, 1969, 176 pp., rijk geïll., BF. 120.
Vooral de inleiding is een welgekome aanvulling en uitwerking van de klassieke
werken over het western-genre van Rieupeyrout en Bazin. De hoofdbrok is gewijd
aan drie western-auteurs: Anthony Mann, Budd Boetticher en Sam Peckinpah. Hun
werken worden nauwkeurig en soms in detail geanalyseerd, en ze worden (vrij
onduidelijk en niet uitvoerig genoeg, naar mijn smaak) gesitueerd in de grote
westerntraditie. Het essay lijkt, hoe dan ook, onafgewerkt en eerder de aanloop tot
een belangrijker studies; maar misschien is die ontgoochelende indruk vooral te
wijten aan het feit dat er sporadisch zulke luciede momenten in te vinden zijn.
E. De Kuyper
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Fred Lawrence Guiles
Norma Jean
The Life of Marilyn Monroe
W. H. Allen, London, 1969, 341 pp., geïll., 42/-.
Door de ernst waarmee de stof behandeld wordt en de genuanceerde rust waarin die
stilistisch verwerkt wordt verschilt deze biografie nogal sterk van soortgelijke
biografieën van beroemde stars. S. tracht een menselijk geschakeerd beeld te
reconstrueren van Marilyn Monroe, en heeft hiervoor haar kennissenkring uitvoerig
om raad, uitleg en herinneringen gevraagd en geraadpleegd. Het accent valt op de
persoonlijke evolutie en de daarmee gepaard gaande, maar niet altijd synchroon
lopende publieke carrière. Het is een sobere poging om een boeiend individu in een
reeks moeilijke en uitzonderlijke situaties te schetsen; een feitelijke verrijking van
een brok uit de Hollywood-geschiedenis uit de jaren vijftig; en tenslotte, een soms
ontroerend relaas van een soort aftakeling die ‘onbegrijpelijk’ blijft. Het stramien
van Monroe's levensloop bestaat uit een reeks vrienden (w.o. de meest bekende
Arthur Miller en Lee en Paula Strasberg zijn) die in dit boek op een bijzonder
genuanceerde en kleurrijke manier tot leven komen; alleen de behandeling van het
eigenlijke filmmilieu, de waardering en de situering in het Hollywood van die jaren,
lijkt soms een beetje te negatief uitgevallen en in ieder geval heel wat minder
gedocumenteerd dan de overige aspecten uit M. Monroe's bestaan.
E. De Kuyper

Tom Milne
Rouben Mamoulian
(Cinema One), Thames and Hudson, London, Boekenimport Denis,
Borgerhout, 176 pp., rijk geïll., BF. 120.
Dat Rouben Mamoulian een onbekend, zoniet een ondergewaardeerd cineast is, valt
niet te betwijfelen. Zijn grootste commerciële successen bereikte hij voor WO II,
voornamelijk met Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1931) en Queen Christina (1933), een
van de beste Greta Garbo-vehikels. Sedertdien is hij slechts sporadisch in de
Hollywoodse filmstudio's actief geweest. T. Milne tracht - in tegenstelling met wat
doorgaans gebeurt in soortgelijke Franstalige exploratiemonografieën - de cineast
objectief te benaderen. Het resultaat is natuurlijk (?) teleurstellend; het heeft inderdaad
weinig zin bij zo'n eerste terreinverkenning een uitgebalanceerd waardeoordeel na
te streven. Passie is hier misschien wel de eerste vereiste. Milnes voorzichtigheid
doet bv. des te sterker uitkomen dat een essentieel facet in Mamoulians
persoonlijkheid onbesproken moet blijven: zijn belangrijke theatrale carrière (hij
regisseerde nl. de creatie van Porgy and Bess, Oklahoma!, Carrousel en vele andere
opera's en musicals). S. houdt zich bij de films, die hij nauwkeurig terug in het
geheugen brengt en af en toe in een ruimer perspectief tracht te situeren: als dusdanig
een bruikbaar werk.
E. De Kuyper
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Elizabeth Sussex
Lindsay Anderson
Studio Vista, London, 1969, 96 pp., geïll., 10/6.
De kern van L. Andersons' kunst (?) moet volgens S'ster gezocht worden in het
constant laveren tussen ‘poëzie’ en ‘realisme’. Zij gaat dit na aan de hand van het
filmisch oeuvre van Anderson tot en met If, waaraan, wel te verstaan, heel wat
aandacht wordt besteed. Het was een uitstekend idee het vertrekpunt echter nog
vroeger te leggen, en reeds deze constante te gaan opzoeken in Andersons theoretische
artikelen over film (in het filmtijdschrift Sequence op het einde van de jaren veertig,
publikatie waarvan hij de stichter-editor was). De vrij arbitrair gekozen gezichtshoek
is waar te maken voor de films van Anderson, maar geeft tevens onverdoken en
waarschijnlijk ook ongewild te kennen in welk een artificiële antithese dit oeuvre
gevangen zit. Dit manicheïstisch beleven van poëzie/realisme is trouwens een van
de hoofdkenmerken van de Britse Free Cinema-beweging geweest, en zonder twijfel
ook de reden van haar cinematografisch fiasco.
E. De Kuyper

Oswald Stack
Pasolini on Pasolini
(Cinema One), Thames and Hudson, London, Denis Boekenimport
Borgerhout, 1969, 176 pp., geïll., BF. 120.
De filmcarrière van Pasolini, zijn intellec-
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tuele background, zijn vele andere activiteiten komen in deze reeks interviews,
afgenomen door O. Stack in 1968, ter sprake. Enkele thematische obsessies van de
auteur krijgen meer diepte, maar de onprettige indruk die de cineast en de persoon
eerder op mij maakten, wordt nog bevestigd in deze door de interviewer erg strak
gehouden dialoog: Pasolini glipt altijd weg, en belangrijke vragen omtrent essentiële
uitspraken, positiekeuzen op politiek of ethisch vlak worden niet beantwoord of
gehuld in retorische of mystieke nevels. Hoe dan ook, voor wie geïnteresseerd is in
deze figuur, is dit verplichte lectuur, al moet men wel betreuren dat de twee jongste
films van de Italiaan (Teorema en Porcile) slechts terloops geciteerd worden.
E. De Kuyper

Pier Paolo Pasolini
Teorema
Garzanti, Milano, 1968, 204 pp., L.2000. Piper, München, 1969, 189 pp.,
DM.8,-.
Wie in de roman Teorema ophelderingen zoekt voor de duistere passages in de
gelijknamige film, komt bedrogen uit. Deze tekst volgt de film op de voet. Of moet
men zeggen dat de film de roman volgt? Pasolini zelf zegt hierover, in een voorwoord
in de Duitse versie, dat, terwijl hij met de rechter hand de roman schilderde, hij met
de linker 'n fresko (de film) aan het vervaardigen was. Wel bestond er vooraf een
onafgewerkt toneelstuk in verzen. Tot in het kleinste detail volgt de roman de film,
ook in zijn parabelvorm. Wel zijn er een paar accentverschuivingen die misschien
het noteren waard zijn. Op het mirakel met Emilia, de meid, volgt een soort interview.
Het zet dit gebeuren dus duidelijk op gelijke voet met het wegschenken van de fabriek
dat ook begeleid wordt door een interview. Het maatschappelijk-religieuze
dubbelmotief wordt hierdoor duidelijker onderstreept dan in de film. Ook de betekenis
van de woestijn krijgt meer reliëf als één-makend element. Verder blijft de Onbekende
al even vaag; des te verrassender is daarom dat enkele van de laatste hoofdstukken
het woordje ‘God’ uitdrukkelijk in hun titel verwerken in verband met de jongeling.
Het incestmotief bij de moeder, een omgekeerd incestverlangen bij de vader zijn ook
elementen die in de film niet tot uiting kwamen. Tenslotte vindt men ook de teksten
van Rimbaud en Jeremia waarnaar in het corpus expliciet of impliciet gerefereerd
wordt, in aanhangsel. Teorema als literair werk groeit, naar mijn mening, nergens
uit boven een geromanceerde scriptvorm, en het is toch ook wel verrassend dat de
nadrukkelijk aangekondigde parabelvorm nergens literair gestalte krijgt.
E. De Kuyper

F. Maurice Speed, ed.
1969-1970 Film Review
W.H. Allen, London, 1969, 228 pp., geïll., 30/-.
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Zoals ieder jaar geeft het Britse jaarboek een verzorgde en overdadige informatie
over het voorbije filmseizoen. Vooral het fotomateriaal is overvloedig. Uitsluitend
afgestemd op de commerciële cinema. De kritische artikelen (één over de
gangsterfilm, een ander over de Italiaanse film) zijn weinig interessant; het
cijfermateriaal over de toestand in de exploitatiesector is revelerend voor de nieuwe
wending die de bioscoopexploitatie - ook in Groot-Brittannië - ondergaat. De toon
is optimistisch en er wordt, door verschillende medewerkers, gepleit voor
voorzichtigheid in het speculeren op de seks in de film. Zijn de producers en andere
filmbusinessmen bang voor een boemerangeffect?
E. De Kuyper

François Truffaut
Hitchcock
Panther, London, 1969, 423 pp., geïll., 30/-.
Dit is dan de Britse pocket-versie van een van de merkwaardigste filmboeken van
de jongste jaren. Het is niet méér (!) dan een zeer uitvoerig gesprek van een cineast
met een andere cineast. Truffaut blijft echter als cineast zeer sterk op de achtergrond,
maar treedt scherp en onvermoeibaar geinteresseerd op als ondervrager van de cineast
die hij bewondert. De droge, onzelfingenomen, bijna banale manier waarop de meester
spreekt over het maken van films werpt niet alleen een vernieuwend licht op zijn
oeuvre, maar op het maken
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van films in het algemeen. Het steekt in ieder geval zeer sterk af bij die cineasten
die menen film als iets dooderastigs te moeten beschouwen of, een ander extreem,
film als vehikel voor hun eigen wereld te kunnen gebruiken. Hitchcock laveert tussen
beide op een eigen en consequente manier. Wie geen weg weet met deze cineast zal
misschien door dit gesprek aanvoelen hoe subtiel-simpel de wereld van Hitchcock
is; voor de liefhebbers bevat het boek misschien geen revelaties, maar onuitputtelijk
veel verrijkende details en perspectieven. De pocketeditie is ietwat minder rijkelijk
geïllustreerd dan de oorspronkelijke uitgave, maar bevat toch de essentiële iconografie.
Bovendien zeer boeiende lectuur, zonder meer. Aanbevolen.
E. De Kuyper

Joseph McBride, ed.
Persistence of Vision
The Wisconsin Film Society Press, Madison, 1968, 22 pp., geïll., $ 3,95.
Een bundeling filmgeschriften van uiteenlopende aard, die als kenmerk hebben dat
ze een meer positieve kijk bieden op de Amerikaanse film dan we doorgaans gewend
zijn in de Amerikaanse filmkritiek. We krijgen bv. reëvaluaties van films die door
de landelijke pers onderschat werden: Red Line 7000 van Howard Hawks, Seven
Women van John Ford, The Birds van Hitchcock. Andrew Sarris - de geestelijke
vader van deze nieuwe sfeer in de Amerikaanse filmkritiek - bekijkt op zijn
doordringende manier de ‘40ies’. Het werk van Orson Welles alsook Casablanca
van Michael Curtiz - een van de populairste Bogart-films in de States - worden van
verschillende kanten belicht; voor Casablanca onder meer met verklaringen van de
auteur van het script Howard Koch. Typerend is ook de waardering voor werken
zoals King Kong en het oeuvre van Busby Berkeley. Het werk wordt afgesloten met
het laatste interview met wijlen Robert Rossen. Een misschien heterogene bundel
(ook qua qualiteit) die echter het gelegenheidswerkje te boven gaat, en als een boeiend
document beschouwd mag worden van nieuwe pogingen om aan Amerikaanse
filmkritiek te doen. Wat dat dan ook moge zijn!
E. De Kuyper

Kunst
Gerhard, H.P. - Welt der Ikonen. - Aurel Bongers, Recklinghausen, 1970, 237
pp., DM. 48,-.
Haesaerts, Paul en Roger H. Marijnissen - L'art flamand d'Ensor à Permeke à
l'Orangerie, Paris. - Fonds Mercator, Anvers, 1970, z.p., geïll..
Toulouse-Lautrec. - (Genie en wereld), Heideland, Orbis, Hasselt, 1969, 270
pp., geïll., BF. 475.
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Georgine Oeri
Vom Sehen zum Erkennen
Ein neuer Weg zur Kunst
Verlag C.J. Bucher, Luzern, 1968, 156 pp., 109 klpl., 150 pl., DM. 38.
In dit boek, dat juist voor haar dood verscheen, heeft Georgine Oeri, de bekende
Amerikaanse kunstcritica, geprobeerd een directe toegang tot het kunstwerk te
verschaffen, los van de gespecialiseerde kunstgeschiedenis en kritiek. Ze vertrekt
van het artistieke nulpunt en kiest bijvoorbeeld, om de lezer tot het specifieke van
de kunsttaal in te leiden, het thema ‘boom’. Iedereen weet wat een boom is. Met
voorstellingen van bomen uit verschillende culturen en tijden, laat ze zien welke
betekenissen de mens aan een boom hecht en hoe hij die betekenissen in de ‘abstracte’
taal van de kunst uitzegt. Dit leidt haar tot de ontleding van die taal en van de
elementen die haar structureren. Haar betoog berust evenzeer op de unieke illustratie
als op het vlot geschreven commentaar erbij.
G. Bekaert

Karl Pawek
Das Bild aus der Maschine
Walter-Verlag, Olten, 1968, 245 pp., SF.21.
‘Wij zijn met miljoenen foto's omgeven, maar weten nog altijd niet wat fotografie
is’. Met deze constatering, die het theoretische uitgangspunt vormt voor het hele
oeuvre van Pawek, begint hij ook zijn nieu-
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we boek, een filosofie van de fotografie. Is fotografie slechts een uitbreiding van het
beeldend instrumentarium of schept ze een nieuwe verhouding tot de werkelijkheid?
Heeft ze een eigen ontologie? Het antwoord op deze laatste vraag is positief. Zonder
de theorie van Marshall Macluhan te vernoemen, past Pawek ze toe op de fotografie:
deze nieuwe techniek, dit nieuwe medium heeft zijn eigen boodschap. Het komt erop
aan, na een periode van onbewust hanteren van het medium, die eigen boodschap te
ontcijferen en het medium vrij te maken van de atavistische bindingen waarin het
nog gevangen zit. Praktisch komen die laatste neer op categorieën van een
overgeleverde kunsthistorische esthetiek. Zijn thesis ontwikkelt Pawek op een
originele manier. Met vele beweringen kan men het niet of slechts gedeeltelijk eens
zijn, maar in elk geval beschikt men hier over een geldig stramien om over het
fenomeen fotografie na te denken.
G. Bekaert

Felix Schwarz en Frank Gloor
Die Form. Stimme des Deutschen Werkbundes 1925-1934
Bertelsmann Fachverlag, Gütersloh, 1969, 360 pp., geïll., DM. 21,80.
‘Die Form’ is de titel van het tijdschrift van de Deutsche Werkbund, dat voor het
eerst met enkele nummers in 1922 verscheen, en vanaf 1925 tot 1934 regelmatig.
Schwarz en Gloor bieden in dit boek, een deel van de Bauwelt Fundamente, een
keuze uit de artikelen, systematisch gerangschikt naar de volgende thema's: de
Werkbund; stedebouw en huisvesting; theater, dans, film, foto; schilderkunst en
typografie; design; mode. In bijlage wordt een overzicht geboden van de belangrijkste
artikelen uit Die Form per nummer en een aantal korte biografieën van de
medewerkers. Ik ken Die Form niet voldoende om over de keuze van artikelen een
oordeel te vellen. Ik weet bijvoorbeeld niet in welke mate deze om hun actualiteit
werden gekozen. Eén ding is zeker: de meeste van de verzamelde bijdragen zijn
verrassend actueel. De behandelde problematiek bijvoorbeeld op gebied van
huisvesting en stedebouw en het verband met politiek en economie schijnt geen stap
vooruit te zijn gegaan.
G. Bekaert

Margit Staber
Heinz Mack
Verlag DuMont Schauberg, Köln, 1969, 96 pp., geïll., DM. 24.
Uitgegeven door het Institut für moderne Kunst te Nürnberg, wil deze monografie
niet zozeer een interpretatie, als informatie brengen over de figuur en het oeuvre van
Heinz Mack (o 1931), die samen met Piene en Uecker de kern van de Zero-groep
uitmaakte. Naast de presentatie van Margit Staber bevat het boek teksten van Mack
zelf en foto's van zijn werk en zijn projected Zijn werk is niet makkelijk te beschrijven,
tenzij met de heel vage term experimenteel. Het steeds nieuwe, het onontgonnene,
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lokt Mack aan, al blijft dit nieuwe dan omschreven binnen de kinetische richting,
die licht en beweging als materiaal voor het kunstwerk gebruikt. Als men het
experimentele van Macks positie binnen het kinetisme nog nauwer wil bepalen, kan
men zeggen dat hij in de eerste plaats geboeid is niet door de beweging als zodanig,
maar door de tegenstelling en de overwinning van de tegenstelling van beweging en
vorm, van dynamiek en rust.
G. Bekaert

Lawrence Alloway
The Venice Biennale 1895-1968
Faber and Faber, London, 1968, 202 pp., 95 ill., geb. 50/-.
De manier waarop Lawrence Alloway, de voormalige curator van het
Guggenheimmuseum te New York, de geschiedenis van de biennale van Venetië
schrijft, is niet alleen bijzonder boeiend, maar ronduit vernieuwend. Hij zelf stelt
zijn boek voor als een studie over de kunstdistributie. Dat is het ook, maar veel meer
is het een nieuwe manier om de kunstgeschiedenis van de laatste eeuw te bekijken.
Alloway gaat niet uit van de a-priori's van de kunstgeschiedenis zelf om de plaats
van de biennale daarin te onderzoeken, maar hij gaat als onbevangen waarnemer de
geschiedenis van de biennale na om van daaruit de geschiedenis van de moderne
kunst te relativeren. In een zestal korte hoofdstukjes wordt de ontwikkeling geschetst
van de eerste biennale in 1895 (the salon) tot de laatste in 1968 (the avant-garde in
a goldfish bowl). Naast de rijke archivistische, geeft het boek ook een merkwaardige
fotografische documentatie.
G. Bekaert
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binnenkant achterplat

Personalia
Hasan Ozbekhan, geboren in Turkije. Doctoreerde aan de London School of
Economics, was adviseur van het ‘Management Research Programma Development’
van de General Electric Company in New York, op het ogenblik Director of Planning
bij de System Development Corporation, Santa Monica, California.
Pierre Antoine S.J., Professor aan het Philosophicum van de Franse jezuïeten te
Chantilly. In ‘Etudes’, ‘Projet’ en andere tijdschriften publiceert hij regelmatig
bijdragen over de actuele evolutie van de mens, zijn milieu, zijn techniek. Adres:
Maison St. Louis, Les Fontaines, 60- Chantilly (France).
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economie aan de Universiteit van
Amsterdam en is daar nu wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium voor
Staathuishoudkunde. Doceert elementaire wiskundige economie en algemene
economie aan studenten actuariaat en econometrie. Doceert sociale economie aan
studenten van het Nederlands Instituut voor Register Accountants. Adres: Käthe
Kollwitzstraat 23, Amstelveen.
Erik Slagter (ps.), geboren 1939. Werkt als directeur van een openbare bibliotheek
en houdt zich bezig met de relaties tussen beeldende kunst en literatuur. Stelde een
bibliografie samen van Cobra en de expertmentelen evenals een bundel met
biografische teksten en standpunten van experimentele schrijvers en schilders. Adres:
Van Duivenvoordelaan 228, Wassenaar.
Peter Hebblethwaite S.J., geboren 1930. Studeerde filosofie in Frankrijk, theologie
in Heythrop, moderne talen in Oxford. Was van 1958 tot 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.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050-Brussel.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum
Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding
te Brussel. Lid van de Hoge Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst.
Medewerker ‘K & C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam.
Literair medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde
enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
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C. Simhoffer, geboren 1934. Studeerde filosofie en Nederlands. Is thans leraar
Nederlands en geschiedenis te Maastricht. Publiceerde in 1965 een dichtbundel in
de ‘Bladen van de Poëzie’, in 1967 de verhalenbundel ‘Een been onder het zand’ en
schreef voor het Schrijverstheater te Maastricht een toneelstuk dat binnenkort zal
worden opgevoerd. Adres: Hellebaardsruwe 37, Maastricht.
Dr. 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.
Geert Bekaert, geboren in 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie.
Kunst- en architectuurredacteur bij ‘streven’, assistent aan de Universiteit te Leuven,
medewerker bij ‘De Standaard’, B.R.T., ‘Tijdschrift voor architectuur en beeldende
kunsten’, ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Publiceerde o.a. ‘Pop, het wezen van de kunst’,
‘In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt’, ‘Het einde van de architectuur’.
Adres: Constantia Teichmannplaats 4, 2000 - Antwerpen.
Dr. Th.P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6,
Huizen.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 9]
[Inhoud]
De Brezjnev-doctrine, p. 886
De grote vemieuwing die Stalin in het communisme heeft aangebracht is het
nationalisme: de Sovjet-Unie is de basis van het communisme, het vaderland en het
paradijs. Van de toestand en ontwikkeling van de Sovjet-Unie hangt het communisme
kortweg af. Daarom is polycentrisme niet slechts een tegenspraak, maar tevens een
rechtstreekse bedreiging.

Nixon-doctrine voor Zuid-Oost-Azië: Self-reliance, p. 896
Maakt Nixons voornemen om meer Amerikaanse troepen uit Vietnam terug te trekken,
deel uit van een fundamenteel gewijzigde politiek ten opzichte van heel Z.O. Azië?
De auteur onderzoekt enkele vooronderstellingen en consequenties van de zogenaamde
Nixon-doctrine. Z.O. Azië kan niet meer worden beschouwd als een homogeen blok
van uniform gemotiveerde staten. Mogelijk wordt het een confederate waarin ruimte
gelaten wordt voor een autonoom Aziatisch pluralisme.

Israël en de Arabieren, p. 906 Vredesduiven?, p. 910
Het is de moeite waard om ten aanzien van de ingewikkelde problematiek van het
Midden Oosten ook de stem te laten horen van een Jood die voor de Arabieren is.
Naar aanleiding hiervan en van eerdere publikaties van M. van Tijn maakt een tweede
auteur, die zelf jarenlang in het Midden-Oosten verbleef en thans zijn studie daarover
aan de universiteit van Leiden voltooit, enige kritische kanttekeningen.

Internationaal bedrijfsleven en de ontwikkeling in Afrika II, p. 914
De invloed van het buitenlandse bedrijfsleven op Afrika blijkt uit de betalingsbelans,
de werkgelegenheid, de recrutering van kader en managers, de winstoverheveling
en de investeringen. Uiteindelijk is de auteur optimistisch gestemd ten aanzien van
de ontwikkeling.
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Béjart: Ten Years After, p. 923
Tien jaar nu werkt Maurice Béjart in Brussel met het Ballet van de XXe eeuw. Heeft
die activiteit ook een maatschappelijke uitwerking gehad? Je danse, donc je suis.
Béjart heeft ons bewust gemaakt van onze lichamelijkheid. Maar het wordt
onverdraaglijk als ons dat alleen in de spiegel van het ballet wordt voorgehouden.
Wij moeten het nu zelf maatschappelijk gaan realiseren.

Cultuur als mobile, p. 932
Een artikel van E. De Kuyper, ‘Cultuur als fossiel’, in het meinummer heeft een
reactie uitgelokt van C. Tindemans. De resten van een voorbije cultuur (van de
theatercultuur bijvoorbeeld) moeten inderdaad altijd weer getoetst worden op nun
existentieel-politieke actuele functie, maar dat is iets waarmee het ernstige theater
wel degelijk altijd bezig is. De essentie van het theater is juist dat het nooit voltooid
is, dat het nooit een fossiel wordt.

Jef Geeraerts: Hoe links is een bourgeois?, p. 939
De Staatsprijs die Jef Geeraerts onlangs heeft gekregen, heeft nogal wat deining
verwekt: de verontwaardigde persreacties en vragen in het parlement. Bovendien zit
er in Geeraerts zelf zoveel tegenstrijdig heid, dat een onvooringenomen zicht op zijn
werk moeilijk wordt. Voor Geerts is de tegenstrijdigheid van de linkse bourgeois die
Geeraerts wil zijn, te wijten aan een gebrek aan visie: de individuele mythologie
krijgt een autonome betekenis, hoewel ze feitelijk afhankelijk is van de
maatschappelijke relaties in de wereld.

Paul Tillich: Het credo van de hedendaagse mens, p. 950
Aan de hand van ‘De moed om te zijn’ van Paul Tillich probeert de auteur duidelijk
te maken wat geloven nog kan zijn voor de Westerse mens van vandaag. God is voor
Tillich ‘de grond van het bestaan’. Geloven is het antwoord op de vraag naar de
grond van de menselijke existentie. Die vraag is de mens zelf. Zij moet ontcijferd
worden als een onvoorwaardelijk moment in de hele menselijke ervaring.
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Buitenlandse politiek en economische expansie
Editoriaal
Enkele bijdragen in dit nummer handelen over het jachtterrein van de internationale
politiek. Buntinx beschrijft de koerswijziging die Nixon heeft aangebracht in de
Amerikaanse politiek in Zuid-Oost-Azië. Schneider geeft aan op welke manier
Brezjnev de Oosteuropese ring van satellieten aan Moskou heeft vastgeklonken,
mede om sterk te kunnen staan bij schermutselingen aan de Aziatische grenzen.
Amerika en Rusland, zo profeteerde De Tocqueville in 1840, zullen de
supermachten worden van de toekomst. Wie de genialiteit van deze voorspelling wil
achterhalen, dient te beseffen dat in 1840 Rusland met 50 miljoen inwoners en de
Verenigde Staten met 25 miljoen bepaald niet met kop en schouders uitstaken boven
de sterker geïndustrialiseerde gebieden van Duitsland, Frankrijk en Engeland. De
economische rol van deze laatste drie landen was zelfs in 1914 nog alles-overheersend.
Van de buitenlandse investeringen namen de Engelsen 44% voor hun rekening,
Frankrijk - met name in Russische spoorwegen - circa 20% en Duitsland ruim 10%.
In 1925 - de volgende verhoudingsgetallen stammen van Karl Deutsch - was het
inkomen per hoofd in de Verenigde Staten met 541 weinig hoger dan in Engeland
(477), terwijl Rusland met 101 nog ver achterbleef. In 1949 verhielden deze drie
zich als 4 staat tot 2 staat tot 1. Rusland bevond zich echter in 1949 halverwege een
periode van 40 jaar waarin het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking iedere
tien jaar met 40% groeide, zodat anno 1970 het eens roemruchte Engeland gepasseerd
was.
De Tocqueville baseerde zijn voorspelling overigens niet op economische
groei-getallen. Wat hem opviel waren de grote, deels lege gebieden in Amerika en
Azië die te koloniseren zouden zijn. Om de bevolkingsgroei op te vangen had men
nieuwe bestaansmogelijkheden naast de deur. Zo zou er een grote binnenlandse markt
kunnen ontstaan binnen een geconsolideerd territoir, reikend van oceaan tot oceaan.
Wereldrijken, zo wist De Tocqueville, waren dikwijls ten gronde gegaan aan hun
verplichtingen jegens koloniën die door zeeën van het moederland waren gescheiden.
Bij Ameri-
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ka en Rusland waren de thuisbases dermate omvangrijk, dat in de eeuw der centraal
geleide democratie, die De Tocqueville voor zich zag, aan hen de wereldmacht zou
toevallen. Spanningen ontstaan ook nu, omdat deze grote mogendheden - terecht of
ten onrechte - hun veelsoortige grenzen als uiterst kwetsbaar ervaren: het
Midden-Oosten, de Russisch-Chinese grenzen, Midden-Amerika, Zuid-Oost Azië
en Midden-Europa. Van Tijn en De Moor belichten in dit nummer aspecten van het
conflictveld in het Midden-Oosten, waarvoor ook verwezen moge worden naar de
studie van Walter Laqueur van het Institute of Contemporary History te London, The
Struggle for the Middle East 1958-1968, uitgegeven in 1970.
Politieke machtshandhaving c.q. -vergroting wordt, en werd, verdedigd met
economische argumenten. ‘Indië verloren, rampspoed geboren’, zo leerden de
Nederlanders eens zelf. De Russen rechtvaardigen hun dure politieke occupaties met
visioenen over een geïntegreerde Oost-Europese Comecon. De Amerikanen achten
zich gerechtigd en genoodzaakt economische belangen met politieke middelen te
beschermen en omgekeerd politieke steunpunten economisch te doortimmeren. Ook
voor de Europese staten geldt, dat de bijdrage tot de ontwikkelingssamenwerking
zoveel mogelijk in het verlengde van de export van de eigen politieke invloedssfeer
wordt geprojecteerd. (Men denke met name aan Frankrijk bij zijn poging het
Midden-Oosten en de voormalige koloniën in Afrika economisch-politiek te binden).
Binnen dat kader vallen verschillende ontwikkelingen die oud-minister D.U. Stikker
vaststelt in zijn bijdrage over het Bedrijfsleven en Afrika. Doch de leuze ‘Indië
verloren, rampspoed geboren’ is ook steeds weer aangevochten. Multatuli (1870)
wees erop, dat de mankracht, het kapitaal en de mentale energie die Nederland in
Insulinde tot gelding bracht, nadelig zou kunnen zijn voor de binnenlandse
ontplooiing. En wie vaststelt dat na het verlies van Indië (1949) de economische
groei in de Lage Landen eerst goed is ingezet, die moet in ieder geval vaststellen dat
zowel de bouwers als de afbrekers van wereldrijken niet zonder meer fantasten zijn,
zoals door beide groepen over elkaar wordt beweerd. De fundamentele kritiek op
het Engelse wereldrijk stamt uit 1902. John Hobson schreef in zijn Imperialism dat
het wereldrijk niet zozeer in het belang was van het volk doch meer van een select
gezelschap investeerders en financiers. Beter was het, aldus Hobson, om de versluierde
onderconsumptie op de thuismarkt te activeren en het verre wereldrijk op nuchtere
wijze binnen de perken te houden. En ook dat is geschied. En wellicht tot tevredenheid
van de Engelsen van 1984.
Anno 1970 komen ook binnen de wereldrijken Rusland en Amerika soortgelijke
twijfels en vermaningen naar voren. Magdoff - voortbouwend op Hobson - heeft in
de The Age of Modern Imperialism (1966) aangetoond

Streven. Jaargang 23

885
dat het Amerikaanse wereldrijk een onrendabele investering is, die bovendien
twijfelachtige militaire glorie oplevert en Amerika verleidt tot verwaarlozing van
binnenlandse vraagstukken. Vanuit Rusland zijn de gegevens wat schaarser. Doch
sinds het vertrek van Stalin (1953) is de groep van de gematigden die tegemoet wil
komen aan de wensen van de bevolking omdat deze zich niet onbeperkt wil inspannen
voor kostbare wereldpolitieke avonturen, sterker geworden. Ook de op dit moment
grote wereldrijken moeten leren ‘huishouden’. Tot nu toe is iedere poging tot
definitieve wereldoverheersing gekapseisd op foutieve calculatie betreffende het
eigen vermogen.
Zou De Tocqueville hedentendage profeteren dat wij onderweg zijn naar een
wereld die uit een tiental min of meer autonome regio's zal gaan bestaan? Een
pluriforme machtsconfiguratie? Iedere machtige teruggedrongen binnen de grenzen
van het hem toegemeten territoir, afgeperkt door zeeën en landengtes? Geconcentreerd
op de raskenmerken en cultuurprofielen van het eigen continent? Uit zelfbehoud
geneigd tot deling van macht en welvaart? En gestuwd in de richting van de
harmonisering van de eigen samenlevingen?
Waarschijnlijk niet, omdat harmonie voor de mensen met hun driften te weinig
interessant lijkt. Dat houdt in dat de ‘buitenlandse’ wereld nog lange tijd het
jachtterrein zal blijven of, zo u wilt, de circuspiste waar halsbrekende toeren applaus
van het publiek uitokken. Doch in afnemende mate, omdat de kritiek van hen die
zich van de gevaren rond het wereldspel en de knikkers bewust worden, groeiende
is.
Th. de Jong
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De Brezjnev-doctrine
J.W. Schneider S.J.
Ondanks alle smetten geworpen op Stalin sinds Chroesjtsjov er mee begon, is de
Sovjet-Unie toch niet klaar gekomen met de overleden dictator. De reden waarom
de dode de levenden als een soort spook blijft achtervolgen, is gelegen in het systeem
waardoor het land bestuurd wordt. De huidige machthebbers zijn nog geen centimeter
verder dan hun voorganger waar het betreft het ideologisch arsenaal en de daarbij
behorende middelen om de suprematie van het land en het voortbestaan van de
regerende laag te handhaven. Wel is er een verschuiving in het gebruik van de
middelen gekomen, daar de opvolgers gelukkigerwijs de somberste eigenschappen
van Stalin missen en anderzijds zijn singuliere macht en persoonlijkheid. Om toch
de erfenis van Stalin vast te kunnen houden heeft men naar andere wapens moeten
omzien en door het lanceren van de Brezjnevdoctrine is er een gevonden. Niet dat
de doctrine zo nieuw is, maar zij is een poging tot theoretische rechtvaardiging voor
zaken die Stalin zonder zulke verfraaiing kon klaarspelen. Deze doctrine houdt in
dat ieder socialistisch, d.i. communistisch land, communistisch moet blijven volgens
het Sovjetmodel en zich geen enkele ingrijpende verandering kan permitteren in
politiek, economisch of sociaal opzicht zonder Russische toestemming.
Men kan onmiddellijk tegenwerpen, dat er tenminste vier communistische landen
zijn die zich vrijheden hebben gepermitteerd: Joegoslavië, Albanië, Roemenië tot
op zekere hoogte en China. Bij nader toezien vallen Joegoslavië en China al weg,
Albanië is uiteraard erg klein en Roemenië leeft kennelijk onder de druk dat zijn
lichtelijk afwijkende politiek tenslotte de toorn van de Sovjetleiders kan oproepen.
De Brezjnev-doctrine is niet zozeer een plicht voor de Sovjet-Unie om in te grijpen
als wel een stok achter de deur die vooreerst een preventieve werking moet hebben
en vervolgens tot ingrijpen kan leiden wanneer dat nodig gevonden wordt.
De doctrine is niet uit de lucht komen vallen en is niet zo nieuw als men in het
Westen wel eens schijnt te geloven, althans wat haar achtergronden aangaat. Pas als
men zich afvraagt hoe de positie van de socialistische
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staten was vóór de benadrukking van de doctrine, krijgt men inzicht wat er eigenlijk
aan nieuws zit in deze rechtvaardiging van de inval in Tsjechoslowakije.
De grote vernieuwing die Stalin in het communisme heeft aangebracht is de noot
van het nationalisme: de Sovjet-Unie is de basis van het communisme, zelfs het
vaderland en het paradijs. Van de toestand en ontwikkeling van de Sovjet-Unie hangt
het communisme kortweg af. Communisme in andere landen is vooreerst dienst aan
de politieke belangen van de Sovjet-Unie. Door deze principiële opvatting heeft
Stalin zich afgezet tegen Trotsky, die communisme in Rusland hoogstens de tactische
basis vond om van daaruit de wereldrevolutie met kracht door te zetten in die landen
waar Marx het eigenlijk het meest nodig gevonden had: Duitsland, Engeland... Door
de Komintern is Stalin in staat geweest om de hele communistische beweging met
ijzeren hand in bedwang te houden. Op een of andere manier is Stalin erin geslaagd
om zelfs de meest briljante typen tenslotte onvoorwaardelijk aan zich te onderwerpen,
juist ook intellectueel.
Wannéér Stalin zijn ideeën is gaan ontwikkelen voor een directere uitbreiding van
de Sovjetinvloedssfeer, mag dan niet geheel duidelijk zijn - dát hij vrij precieze
ideeën hierover heeft gehad, is wel duidelijk. Toen de gevolgen van de tweede
wereldoorlog hem de bewegingsruimte gaven in Oost-Europa, heeft hij niet geaarzeld
hier met grote beslistheid te handelen: afgezien van het tempo, dat door overwegingen
van confrontatie met de Verenigde Staten en dergelijke kan zijn afgezwakt, is de
opzet geweest een invloedssfeer onder totale Sovjetcontrole. Deze situatie van een
communisme in de Sovjet-Unie en in de satellietlanden was nieuw en Stalin heeft
eigenlijk nooit iets anders gedaan dan de beproefde praktijken te volgen om in deze
staten een overheersende invloed van de Sovjet-Unie te garanderen. De leiders van
de Oosteuropese volksrepublieken werden zo ‘volks’ geleid, dat nog jaren na de
oorlog alle leiders Russische paspoorten hadden. Het waren mannen opgeleid in
Moskou en hun aanstelling was afhankelijk van Moskou en hun loyaliteit nog meer.
Afgezien van deze persoonlijke relaties en de overvloedige Russische ‘begeleiding’
in het dagelijkse werk was er geen institutioneel kader dat de overheersende invloed
van de Sovjet-Unie in deze staten garandeerde. De enige institutie waarop alles
tenslotte steunde was Stalin zelf. Toen deze wegviel, bleek de grote man de normale
fout begaan te hebben van grote staatslieden: zijn eigen mogelijkheden niet te hebben
geïnstitutionaliseerd. Het kon niet uitblijven dat na korter of langer deze omissie zich
begon te wreken. Stalin had, om welke reden dan ook, de satellietstaten hun
soevereiniteit gelaten, tevreden met de wetenschap dat dit slechts een nominaal
gegeven was voor de betreffende landen. Het verloop van de Joegoslavische crisis
had hem evenwel kunnen leren dat de
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geschiedenis zich zou kunnen herhalen wanneer zijn eigen absolute heerschappij aan
een eind zou komen.
Joegoslavië heeft de opvolgers van Stalin niet geringe hoofdpijn bezorgd en wel
vanwege de afwezigheid van enige militaire dreiging. Het eigenlijke wapen van het
zwarte schaap bestond in zijn communistisch-zijn op andere wijze. De grote kracht
van het communisme is steeds geweest zijn volstrekt eenzijdige interpretatie door
de Sovjet-Unie, die het aan alle communisten heeft weten op te leggen. Het zaaien
van enige twijfels aan de juistheid en de onfeilbaarheid van Moskous politiek is een
dodelijke bedreiging voor de Sovjet-Unie, niet zozeer intern als wel extern. Immers,
in de huidige situatie kan achter een interpretatie die door Moskou verworpen wordt,
een regering gaan staan. Er is door de Sovjetleiders dan ook meerdere malen gepoogd
om Tito te bewegen zijn campagne of uiteenzettingen van de afwijkende
Joegoslavische meningen te temperen en geen invloed op de satellieten uit te oefenen.
Deze staten hebben, nadat eenmaal de mythe van Stalin was doorbroken, de kans
gezien voor een wat eigener beleid en vooral heeft hun potentieel wat vrijere opstelling
ertoe bijgedragen, dat het polycentrisme zijn kans kreeg. In zijn meest formele vorm
gelanceerd door Togliatti betekent het polycentrisme een aantasting van de suprematie
van de Sovjet-Unie van rechtswege binnen de communistische beweging. Met name
betekent het polycentrisme een mogelijke negering en tegenspraak van de methodes
en vormen die de Sovjet-Unie voor de opbouw van eigen communisme in eigen land
voor noodzakelijk houdt.
Iedere vorm van vrijere opstelling van de satellietlanden kan twee mogelijke
gevolgen hebben. Ten eerste kunnen afwijkingen leiden tot andere opstellingen in
de buitenlandse politiek en daarmee zou de internationale eenheid van het
socialistische kamp uiteraard een stevige duw krijgen. Ten tweede kan onenigheid
of verschil tussen de socialistische landen zijn weerslag hebben op de volgzaamheid
van de Sovjetburgers zelf in eigen land. Nu zouden deze onenigheden helemaal niet
zo erg hoeven te zijn, want men behoeft maar naar de NATO-landen te kijken om
te weten dat zeer stevige onenigheden nog helemaal niet desastreus hoeven te zijn.
De Sovjet-Unie is evenwel gewend aan traditie van absolute volgzaamheid. De
Russische traditie, die in het Sovjetcommunisme wordt doorgezet, kent slechts veilige
banden met andere landen in verhoudingen van horigheid en durft slechts rekenen
op eigen burgers wanneer zij dictatoriaal binnen de grenzen gehouden worden. De
communistische dialectiek heeft deze Russische tradities mogelijk nog versterkt.
Bovenal echter zou, in de opvattingen van de Sovjetleiders, de positie van de
Sovjet-Unie als grootmacht in gevaar komen.
De socialistische landen worden onontbeerlijk geacht voor de bescherming
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van de Sovjet-Unie. Ten eerste is daar het militaire aspect. Deze landen vergroten
nog de strategische ruimte van de Sovjet-Unie en vormen een welkome buffer voor
dreigingen vanuit het Westen, de traditionele richting waaruit Rusland de laatste
eeuwen invallen heeft te verduren gehad. Een vrijwel absolute bewegingsvrijheid
voor militaire operaties en hun voorbereidingen wordt daartoe noodzakelijk geacht.
Men kan hierbij wijzen op het feit dat de Sovjetlegers zich vrijelijk in deze landen
hebben kunnen bewegen en deze aanwezigheid heeft een makkelijk middel gegeven
om het cordon in stand te houden. Juist in Tsjechoslowakije, waar deze troepen niet
meer permanent aanwezig waren, zijn de grootste moeilijkheden geweest, terwijl in
Hongarije de aanwezigheid van troepen een vrij snelle onderdrukking mogelijk
maakte. Verder zijn deze landen economisch voor de Sovjet-Unie van belang. Na
de oorlog zijn zij een gebied geweest voor vrijwel schaamteloze uitbuiting ten behoeve
van Rusland en tegenwoordig is hun economisch potentieel nodig om de relatieve
onderontwikkeling van Rusland te overwinnen. Sociaal gesproken houden deze
landen de infectie van de kapitalistische maatschappij op een wat veiliger afstand.
De Sovjet-Unie heeft zo haar eigen opvattingen over de functie van een
invloedssfeer nodig om haar positie als grootmacht zowel veilig te stellen als om als
basis te laten dienen voor verdere uitbreidingen. Tot nog toe heeft de Sovjet-Unie
zich het veiligst gevoeld in een invloedssfeer die een continue ruimte
vertegenwoordigde en in zijn geheel stevig onder controle kon worden gehouden.
Wellicht dat de nieuwe opvattingen over strategie en de heroriëntering van het leger
een soepeler opvatting inluiden, maar dan toch enkel met behoud van het bestaande.
Het is zowel Russisch als communistisch om nooit een enkele verovering los te
laten tenzij in gevallen van de grootste noodzakelijkheid zoals in Brest-Litovsk. Deze
houding is overigens niet geheel exclusief voor dit land. Ieder verovering is er een
die rechtens voor de toekomst aan de Sovjet-Unie toebehoort, omdat het door dit
toebehoren een onderdeel van de socialistische veroveringen is geworden. Deze
opvatting wordt gecompleteerd door de voortdurende nadruk op de erkenning door
andere mogendheden. Er is iets tegenstrijdigs in deze houding. Waarom zou men
zo'n waarde toekennen aan de erkenning door de imperialistische staten, die toch
van de andere kant van zoveel zaken en ontrouw beschuldigd worden, dat hun
erkenning toch nimmer meer dan een frase kan zijn in communistische ogen?
Waarschijnlijk speelt de communisten hun legalisme hier parten. Vooral de
Sovjetcommunisten zijn bijzonder gevoelig voor legitimatie op welke wijze dan ook
verkregen. Het is een bewijs, een tastbaar bewijs voor de superioriteit van het
socialisme. Vervolgens schept het een plicht voor de erkennende landen het erkende
op geen enkele wijze meer in
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gevaar te brengen en geeft het de Sovjet-Unie het recht om met alle middelen deze
plicht af te dwingen indien nodig. Erkenning lijkt dan ook niet bedoeld om een status
quo te beveiligen, maar om nieuwe rechtstitels te vinden om het tot nog toe gewonnene
dynamisch te beveiligen. Men kan nu de maatregelen nemen nodig geacht om dreiging
desnoods preventief de kop in te drukken zonder tot provocatie over te gaan. De
enthousiastelingen die strijden voor allerhande erkenningen die door de communisten
gewenst of geëist worden, zijn zich waarschijnlijk er weinig van bewust dat een
erkenning voor communisten een dialectische overgang betekent van de fase van
‘passief’ beveiligen naar ‘actief’ voorbereiden van nieuwe eisen om het nu officieel
erkende te beveiligen.
Immers, het communisme is een superieure, en wel objectief superieure vorm van
maatschappij en internationale ordening ten opzichte van het kapitalisme of welke
andere vorm van maatschappij-ordening ook. Het communisme heeft derhalve een
inherent recht om het kapitalisme af te lossen, maar het kapitalisme, vooral in zijn
imperialistische vorm, heeft de plicht als het ware de baan vrij te maken voor het
communisme en moet verantwoordelijk gesteld worden wanneer de veroveringen
van het communisme ofwel niet verder gaan ofwel afbreuk lijden. De automatische
aanwijzing van het kapitalisme als de bedreiging en ondermijnende macht is een
dogmatische noodzaak voor het communisme. Uiteindelijk heeft men daarvoor ook
geen enkel materieel bewijs nodig. Vanuit deze metafysieke superioriteit van het
communisme bestaat er een positief recht, dat imperialistische landen verbiedt en
socialistische rechten geeft. Vanuit deze stellingen is communistische bijstand in
revoluties een broederlijke bijdrage aan bevrijdingsoorlogen en is imperialistische
bijstand per definitie agressie: het grendelt de mogelijkheden van het communisme
af.
Evenwel, deze claims voor het superieure communisme kunnen natuurlijk minder
goed worden ingeroepen, wanneer er strijd is over de vraag welk land nu eigenlijk
hét communisme vertegenwoordigt. Voor de Sovjet-Unie zelf, dat toch de uiteindelijke
orthodoxie van het communisme voor zich opeist, is een politieke eis van
satellietlanden die tegen de belangen van eerstgenoemd land ingaat, een objectieve
alliantie met de tegenstander. In feite komt dit er op neer, dat iedere vorm van
buitenlandse politiek, om ons hiertoe even te bepalen, die niet volledig strookt met
de Sovjetpolitiek, in principe niet kan worden getolereerd. Leningen in het Westen
aangegaan worden niet geduld, wanneer daardoor de economische afhankelijkheid
van de Sovjet-Unie enigermate gevaar zou lopen. Hoe men de positie van de
Oosteuropese landen ook wendt of keert, steeds stuit men op het fundamentele feit
dat de Sovjet-Unie deze landen als binnen zijn invloedssfeer beschouwt, een
verovering voor het communisme, en derhalve zowel min
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of meer volledig ondergeschikt aan de Sovjet-Unie, als wel een onvervreemdbare
aanwinst voor het communisme, waarvan de Sovjet-Unie tenslotte de meest
vooraanstaande en gezaghebbende belichaming is.
Deze feitelijke situatie van ondergeschiktheid, waartegen de Oosteuropese landen
blijkbaar telkens door opstanden in het geweer komen, heeft ook een
rechtsbeschrijving die van een aandoenlijke lieflijkheid is. Voor Marx noch Lenin
bestonden er verschillende socialistische staten doch één proletarische beweging,
die op kortere of langere termijn de staat zou afschaffen. Nu is echter uitgevonden
dat tussen deze landen uiteraard niet het kapitalistische recht geldt van tegen elkaar
gekante staten, maar een rechtsorde op basis van de klasseloze maatschappij en deze
orde is er een van kameraadschappelijkheid en wederzijdse hulpvaardigheid, maar
tevens van eerbied voor elkanders soevereiniteit. Deze idylle van broederlijke
behulpzaamheid en onschuld loopt echter het gevaar verstoord te worden door de
boze buitenwereld, waar het imperialisme zich verstout om zelfs zijn vingers uit te
strekken naar de vruchten van het socialistisch paradijs. Hoewel al jaren beweerd is
dat het kapitalisme geen krachten meer bezat om onheil te stichten vanwege de
overweldigende macht van het communisme en met name de Sovjet-Unie, blijkt er
toch weer gevaar te bestaan en Tsjechoslowakije heeft dit getoond. De
Brezjnev-doctrine is nu bestemd om tegen dit soort meer subtiele aanvallen van het
imperialisme en alle andere mogelijke storende krachten het gehele potentieel van
het socialistische kamp in het geweer te roepen. Natuurlijk is men niet alleen
gerechtigd op het hulpgeroep van een bondgenoot toe te snellen, dat heeft Hongarije
al duidelijk gemaakt, maar men is ook gerechtigd, wanneer de naamloze roep van
bedreigd communisme zijn gesmoorde stem doet horen, deze verovering van het
socialisme te beschermen. Men is dus verplicht zelfs om tegen de stem van het volk
het socialisme van het land te beschermen. Het is in laatste instantie de Sovjet-Unie
die in staat is om met zekerheid te horen wanneer dit stomme hulpgeroep luid klinkt
en het is wederom dit land dat besluit of men broederlijk te hulp moet snellen. Zover
voor de theorie. De praktijk is dat de Brezjnev-doctrine een brute aankondiging is
dat de Sovjet-Unie zonder pardon zal ingrijpen, zelfs met alle ten dienste staande
middelen, om ontwikkelingen die het gevaarlijk acht de kop in de drukken. Het is
een duidelijke waarschuwing tot volgzaamheid en onderworpenheid, waarvan de
grenzen door de Sovjet-Unie worden aangegeven en die slechts op straffe van nog
hardere onderwerping kunnen worden overschreden.
De doctrine is een recht dat de Sovjet-Unie zich zelf verschaft tot interventie waar
en wanneer het dit nodig oordeelt, binnen de socialistische wereld. De enige grenzen
die aan dit optreden gesteld worden zijn die van politieke haalbaarheid en
opportuniteit. Zoals gezegd waren er al voldoende gron-
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den aanwezig om tegen dreiging van buiten op te treden. Het Warschaupact heeft
geen andere doelstelling. In het geval van Tsjechoslowakije was er ook geen sprake
van een dreiging van buitenaf, hoewel de Sovjetpropaganda traditiegetrouw het
Westduitse militaristische revanchisme weer liet voordraven. Diplomaten in
Washington en bij de Verenigde Naties hebben voor de inval reeds op de voor de
deur staande gebeurtenis gewezen en erkenden dat de Verenigde Staten al het hunne
gedaan hadden om de Sovjet-Unie te overtuigen van hun niet-ingrijpen. Zij hebben
zich zelfs, volgens dezelfde diplomaten, onthouden van enige sympathiebetuiging
aan de equipe te Praag. Het is de vraag of de VS tot deze koers besloten hebben om
alsnog de Sovjet-Unie te bewegen zich wat soepeler in de kwestie Vietnam op te
stellen. In ieder geval bewijst dit optreden, dat van een buitenlandse dreiging moeilijk
sprake kan zijn geweest. De Brezjnev-doctrine lijkt daarom niet zozeer een boodschap
aan de buitenwereld, tenzij in zoverre het een propaganda-stunt is.
Toch moet men zich hier niet vergissen. Het ‘communisme met het menselijke
gezicht’ ontleende verschillende trekken aan de bourgeoisie-maatschappij, zoals
persvrijheid, meningsuiting voor iedereen, nationalistische gevoelens en dergelijke
afwijkingen meer. Voorzover het ontluiken van zulke afwijkingen kan worden
teruggevoerd op buitenlandse contacten, zijn deze verantwoordelijk en wederom is
het de fijne neus van de Sovjetleiders die precies de causale banden weet aan te geven
waardoor de onschuldige communistische onderdanen zijn verleid. De doctrine is
een aankondiging dat men zonder pardon paal en perk zal stellen aan alle normale
internationale contacten die volgens de Sovjetleiders enig gevaar kunnen opleveren
voor de doctrinaire zuiverheid van de Oosteuropese landen.
Verder wordt aan de buitenwereld duidelijk gemaakt, welke opvattingen de
Sovjet-Unie over haar invloedssfeer heeft en dat het die met kracht van wapenen zal
verdedigen. Door de doctrine heeft het zich immers de mogelijkheid tot militaire
interventie verschaft binnen de grenzen van het met de Sovjet-Unie verbonden
socialistische kamp. Erkenning in welke vorm ook door westerse en andere
mogendheden wordt opgevat als een bevestiging van deze militaire interventie en
als een opzegging van welke vorm van beïnvloeding ook, met andere woorden als
een onderwerping van eigen politiek aan het oordeel van de Sovjet-Unie. Maar wat
wil men ook als vertegenwoordiger van het decadente imperialisme tegenover het
hoogste dat de geschiedenis ooit heeft voortgebracht en kan voortbrengen. Eigenlijk
is dit niets anders dan een bevestiging van de normale communistische houding: wat
van mij is is van mij, maar het jouwe daar kunnen we over onderhandelen. Erkenning
van grenzen houdt in dat men afstand neemt van alle wensen en eisen ten opzichte
van het socialistische kamp en men
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bereid is tot verdere concessies: althans die betekenis heeft het voor de Sovjet-Unie
en meestal speelt de vasthoudendheid van de Sovjetdiplomatie het ook nog klaar dit
spel waar te maken. Tegenover vormen van bondgenootschap zoals die in de
westelijke wereld gelden en die een vrij grote en wellicht zelfs principiële vrijheid
voor de betrokken staten open laten, staat een gesloten systeem. Deze geslotenheid
is niet ideologisch, daar de vorm van deze ideologie niet vrij bepaald kan worden
door de betrokkenen maar uiteindelijk onderworpen is aan een dwingend militair
ingrijpen in geval van ontoelaatbaar geachte vervorming ten aanzien van het Russische
model. Hiermee komen wij op wat waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging is
die de Brezjnev-doctrine heeft meegebracht: een veranderde prioriteitsverhouding
in de soevereiniteit van de bondgenoten.
Soevereiniteit en zelfbeschikking van de socialistische - niet-Russische - staten
zijn geen attributen waardoor deze vrijelijk kunnen bepalen welke vorm of richting
de betreffende staten zullen kiezen, maar een theoretische rechtvaardiging van de
plicht die zij geacht worden te hebben zich geheel in dienst van het communisme te
stellen. Soevereiniteit is een recht dat staten hebben om ‘vrijelijk’ het objectief
superieure communisme te kiezen, maar zijn staten eenmaal communistisch geworden,
dan hebben zij niet meer het recht terug te vallen in inferieure vormen van
maatschappelijk bestel. Stand schept plichten. De Brezjnev-doctrine is bedoeld om
de sanctie te scheppen tegen een terugval uit het communistische systeem. De doctrine
is een soort van eenzijdig opgestelde bijstandsclausule, die een bijstandsplicht inhoudt.
Als eenzijdige verklaring bevat zij meer een politieke doctrine dan een juridisch
erkende verplichting die uit een algemeen verklaard rechtsstelsel kan worden afgeleid.
Rechten en plichten, in internationaal verband, zijn binnen het communisme afgeleid
uit de doorslaggevende politieke eisen van dit stelsel en dit houdt in dat de door
andere staten erkende principiële rechten en plichten eenzijdig ondergeschikt kunnen
worden verklaard aan de eisen van het communisme voor een succesrijk bestaan
zoals dit door de Sovjet-Unie wordt geïnterpreteerd.
De doctrine bevestigt derhalve de suprematie van de Sovjet-Unie binnen het
socialistisch blok dat tot nu toe met de Sovjet-Unie verbonden is. Dit heeft
internationaal gesproken het gevolg dat de effectieve grenzen van de Sovjet-Unie
zijn verschoven en samenvallen met die van het socialistische blok zoals zojuist
omschreven. Zo'n uitbreiding kan ontwrichtende gevolgen hebben, omdat de
mogelijkheid voor directe confrontatie met de Sovjet-Unie als grootmacht hierdoor
sterk vergroot wordt. Immers, door de Brezjnev-doctrine valt de bufferfunctie van
Oost-Europa weg. Deze mogelijke ontwrichting is des te ernstiger omdat de
Brezjnev-doctrine opnieuw de opvatting heeft ingescherpt, dat het verkeer met deze
grootmacht onder-
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worpen is aan de eenzijdige en als absoluut geziene voorwaarden die de Sovjet-Unie
in naam van zijn ideologie meent te moeten stellen. Een mogelijke reactie op de
aldus ontstane situatie lijkt te liggen in een samengaan van andere grootmachten, in
het bijzonder van China en de Verenigde Staten, aangevuld met zulke staten die in
hun verkeer met de socialistische landen zich bedreigd voelen door een al te eenzijdige
politiek van dit blok. Een samenleving die gebaseerd is op het naast elkaar bestaan
van machten, waarvan één werkelijke grootmacht alleen de grenzen van het politiek
haalbare in acht neemt en bovendien een althans theoretische rechtvaardiging
aanwezig acht voor de uitbreiding van zijn eigen superieure systeem, kan niet
bijzonder stabiel genoemd worden.
De Brezjnev-doctrine is een poging om het monolitisch karakter van de
socialistische statenwereld te herstellen en wel in de oorspronkelijke stalinistische
zin van eenheid naar het model van de Sovjet-Unie zonder mogelijkheid van
afwijking. Het daartoe bestaande systeem van een aantal in naam soevereine staten
is een onvoldoende garantie gebleken om dit monolitisch karakter veilig te stellen
in geval in de Sovjet-Unie zelf belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd, zoals
de destalinisatiepogingen van Chroesjtsjov. De reële mogelijkheid is geopend, dat
de doctrine de weg opent naar een nieuwe hechtere structuur die haar voorbeeld vindt
in de oplossing voor het centrifugaal werkend nationalisme in de Sovjet-Unie zelf
en die gelegen is in de theoretisch erkende autonomie van de nationale republieken
met de daarboven uitstijgende federale vorm van de Sovjet-Unie. Men mag zich dan
ook de vraag stellen of de Brezjnev-doctrine een poging is om de aanloop te nemen
naar een meer confederale of zelfs federatieve vorm van integratie voor de
socialistische staten in de Sovjet-Unie. Een maatregel die onlangs genomen is en
waardoor de materieel meer bilaterale opzet van het Warschaupact in een meer
unitaire vorm is omgezet, zou een aanwijzing voor deze ontwikkeling kunnen zijn.
De haalbaarheid van de uiterste consequenties van de Brezjnev-doctrine zal
afhangen zowel van het voortbestaan van de huidige politieke wil en constellatie in
de Sovjet-Unie zelf als van de onverzettelijkheid van andere staten en hun pogen om
het socialistisch blok te doen functioneren in de meer traditionele zin van een
internationale samenleving gebaseerd op de feitelijk gerespecteerde gelijkheid van
staten. Wellicht dat de ontwikkeling van Roemeniëś positie een aanwijzing vormt,
dat voor het ogenblik de uiterste consequenties van de Breznjev-doctrine (nog) niet
haalbaar zijn. De vraag kan ook gesteld worden of de Brezjnev-doctrine niet een
laatste poging is om een systeem dat zich bedreigd voelt, alsnog zeker te stellen. Het
is reeds geruime tijd duidelijk aan het worden dat de hele maatschappelijke en
economische structuur in de Sovjet-Unie van de ene kant weinig
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gelegenheid krijgt zich te vernieuwen en van de andere kant niet zo heel best draait.
Ook voor de Sovjet-Unie begint zich langzamerhand het probleem te stellen van een
voorbereiding op een moderne maatschappij, wil het niet tenslotte al te duidelijk
achterblijven.
Kan de Sovjet-Unie op de duur de isolatie handhaven die tot nog toe gebruikelijk
is? Internationalisatie in de zin van zowel gevoelig zijn voor als deelnemen aan het
internationale verkeer in de ruimste zin van het woord hoort nu eenmaal bij een
maatschappij die niet hopeloos wil achter raken. Dit dringt des te meer nu
internationale communicatie met sprongen vooruit gaat. Er wordt hier niet
gesuggereerd, dat men een of andere tijdsberekening zou kunnen aanleggen, maar
enkel dat men zich legitiem vragen mag stellen naar aanleiding van de ontwikkelingen
die zich mogelijk kunnen voordoen. De Brezjnev-doctrine zou een - wellicht niet
geheel bewuste - optie van de huidige Sovjetmachthebbers zijn om bepaalde
ontwikkelingen van het communisme in de kiem te smoren. Op die wijze zou de
doctrine de onvermijdelijk conservatieve of, zo men wil, revolutionaire reactie zijn
van een communisme dat zich bedreigd gaat voelen door zijn eigen ontwikkeling.
Zo gezien zou dan de doctrine een functie vervullen zoals de culturele revolutie in
China, zij het dan op een ander niveau van ontwikkeling.
Uiteindelijk is de Brezjnev-doctrine het zoeken van een militaire - en dus
imperialistische - oplossing voor eigen problemen van ontwikkeling. In die mate is
het ook een potentieel gevaarlijke ontwikkeling, daar interne spanningen makkelijker
tot externe stappen aanleiding geven. Indien inderdaad de doctrine de aanloop vormt
tot een hechtere staatkundige integratie in het oostblok, kan zich de vraag gaan
voordoen of een zo uitgebreide Sovjet-Unie geen verdere behoefte aan een
beschermend glacis gaat voelen. De door de Sovjet-Unie gevoerde politiek tegenover
Finland geeft wel aan welke vrijheid nuttig geacht wordt voor geografische
bondgenoten. Het is het oude stalinistische argument waarmee het hele oostblok door
Stalin aan het einde van de tweede wereldoorlog voor het westen werd afgegrendeld.
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Nixon-doctrine voor Zuid-Oost-Azië: Self-reliance*)
Henry M.V. Buntinx
‘Overall-containment policy has become the victim of two congenital
political weaknesses: the inability to distinguish between what is desirable
and what is possible, and the inability to distinguish between what is
desirable and what is essential’1.
De Amerikaanse Vietnampolitiek steunde aanvankelijk in de Eisenhowertijd op het
zogenaamde domino-concept: alle Aziatische landen werden even kwetsbaar geacht
voor de communistische bedreiging. In de praktijk werd deze theorie in 1954 al
opgedoekt: men begon aan te nemen dat het verlies van Vietnam niet automatisch
hoefde te leiden tot de communisering van heel Zuid-Oost-Azië. De oprichting van
de SEATO2 was daarvan de uitdrukking. De Kennedy- en Johnson-doctrines steunden
meer op een surrogaat-domino: een redeneringsscherm om een klemgereden situatie
te kunnen blijven rechtvaardigen.
Uitgaande van de ervaringen in Europa, geloofden de Verenigde Staten dat wat
goed was voor de NATO, ook goed moest zijn voor de SEATO. De situatie en de
gevaren werden dezelfde geacht in Azië als in Europa. De ANZUS3 fungeerde
overigens als schakel tussen NATO en SEATO. Ook Zuid-Oost-Azië werd opgevat
als een homogene regio: alhoewel de Zuidoostaziatische landen politiek en cultureel
van elkaar verschilden, waren zij geografisch op elkaar aangewezen en hadden zij
één gevoel gemeen: het ‘antikolonialisme’. Dùs moest het mogelijk zijn ze te
verzamelen in een militair bruikbaar anti-communistisch front. De
niet-communistische Aziaten werd voorgehouden dat zij door een nieuw soort
kolonialisme werden bedreigd. Dat was niet alleen maar een tactisch maneuver: de
Amerikanen geloofden zelf dat de bedreiging in Azië uitging van een solidair
Russisch-Chinees blok, dat ook ‘regionaal’ opereerde en niet van land tot land.

*) Dit artikel was reeds gereed en gezet vóór de Amerikaanse actie in Cambodja.
1 Hans J. Morgenthau in A New Foreign Policy for the United States, 1969.
2 South-East Asian Treaty Organization, opgericht te Manilla op 8 september 1954 als gevolg
van de Franse nederlaag in Indochina. De leden zijn: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Pakistan, Thailand, de Filippijnen, Australië en Nieuw-Zeeland. Zuid-Vietnam,
Cambodja en Laos zijn geen lid, maar kunnen theoretisch een beroep doen op militaire hulp.
3 Australian-New Zealandian-United States Organization, opgericht op 1 september 1951.
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Moeilijkheden met de SEATO
De moeilijkheden met de SEATO waren niet te wijten aan de onverschilligheid van
de Zuid-oostaziatische regeringen tegenover de Amerikaanse protectie, maar ten
eerste aan het feit dat deze regeringen hun verplichtingen tegenover elkaar niet
nakwamen. Ten tweede was de Amerikaanse protectie slechts voorwaardelijk. Ze
was beperkt tot de eventualiteit van een ‘armed agression’ (dus niet van subversie)
en dan nog ‘in accordance with their constitutional processes’ (art. 4, 1). Daarmee
werd de onvoorzichtigheid vermeden van het NATO-Verdrag, waar het in art. 5 heet
dat ‘the parties agree that an armed attack against one or more of them.... shall be
considered as an attack against them all.... If such an attack occurs, each of them....
will assist the party so attacked...’. M.a.w. hoewel de clausule slechts een
‘declamatorisch’ automatisme veronderstelt (shall be considered) is de casus foederis
in geval van een gewapende aanval bindend, alleen de beslissing over de aard van
de bijdrage wordt overgelaten aan ieder lid. De formule van het SEATO-Verdrag
daarentegen betekent dat de casus foederis pas operationeel wordt nadat elke partner
volgens eigen constitutionele voorschriften een beslissing heeft genomen. Deze
formule was in het SEATO-Verdrag ingeschoven op last van de Senaat. Door het
NATO-Verdrag kreeg de President de macht om de Verenigde Staten zonder
toestemming van de Senaat aan oorlogshandelingen te laten deelnemen, terwijl
volgens de Grondwet alleen de Senaat bevoegd is om oorlog te verklaren. Dat alles
heeft echter niet belet dat de Amerikaanse presidenten in Vietnam oorlog hebben
gevoerd uitsluitend op basis van een bij het SEATO-Verdrag bijgevoegd protocol,
zonder dat er ooit formeel oorlog werd verklaard. De Senaat heeft deze
ongrondwettelijke situatie gesanctioneerd toen in 1965 de zgn. Tonkin-resolutie werd
goedgekeurd.
Een derde moeilijkheid tenslotte was het gebrek aan cohesie van de
Zuidoostaziatische landen. Gaandeweg bleek dat zij over het communistische gevaar
een gedifferentieerde opvatting erop na hielden. Het vervangen van het oude
Westeuropese kolonialisme door een nieuw imperialistisch kolonialisme, dat voor
de galerij onder één hoedje speelde met het charismatisch antikolonialisme, deed
een eigensoortig Aziatische schizofrenie ontstaan, die nog altijd blijft nawerken. Tot
op het einde van de jaren zestig hadden de Verenigde Staten - en West-Europa - daar
weinig oog voor. Ondertussen evolueerde zowel de aard van de communistische
bedreiging als de houding ertegenover. Maar de SEATO bleef qua structuur wat zij
was in 1954.
Hierop nu sluit de ‘Nixon-doctrine’ aan. Hoewel ze vooralsnog vaag en
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algemeen blijft, zijn er drie basiselementen in te onderkennen: 1) Zuid-Oost-Azië
kan niet meer worden beschouwd als een solied blok van uniform gemotiveerde
staten; 2) de belangen van Moskou in Zuid-Oost-Azië en die van Peking lopen uit
elkaar; 3) door de nadruk te leggen op de militaire veiligheid werd slechts weinig
gedaan voor de economische ontwikkeling en de politieke stabiliteit, twee factoren
die op langere termijn toch hét antwoord moeten zijn op het communisme.

Disengagement met garanties
De manier waarop de oorlog in Vietnam tot een einde komt, zal van grote invloed
zijn op het succes van de Nixon-doctrine en op de rol van de Verenigde Staten in
Azië in de toekomst. De Verenigde Staten willen weg uit Vietnam, dat is duidelijk.
Maar hóe zal dat gebeuren? Een onoordeelkundig afdruipen, dat de principes waarmee
het optreden in Vietnam werd gerechtvaardigd, met één klap overboord gooit, zou
in ieder geval een ernstige weerslag hebben op de houding van de Aziatische landen
die voor VS-protectie blijven opteren. De frustratie kan nu al niet meer worden
voorkomen, maar moet wel tot het minimum worden herleid. Niet-communistisch
Azië bevindt zich nog altijd in een toestand van gisting, waaruit moeizaam een
inheems machtsevenwicht moet groeien. Diverse Aziatische leiders hebben al laten
horen dat zij niet zozeer een communistisch pan-Vietnam vrezen als wel een zwenking
van de Verenigde Staten van een overall-involvment naar Fortress America. Vooral
de SEATO-landen (met uitzondering misschien van de Filippijnen) jammeren het
hardst; de landen die met de Verenigde Staten bilaterale akkoorden hebben, doen
minder opgewonden. De drijvende kracht achter deze beweging is Japan en men kan
moeilijk stellen dat Japan dat coulissenwerk verricht uit puur altruïsme of om de
Amerikaanse belangen te dienen.
De Verenigde Staten kunnen niet anders dan hun disengagement in Vietnam
gepaard laten gaan met geloofwaardige garanties voor de Zuid-oostaziatische landen
die erom vragen. Daar kan de Nixon-doctrine niet omheen. Het volstaat niet, aan de
beschermelingen te zeggen dat de dominotheorie niet meer opgaat. Overigens hebben
de Verenigde Staten die theorie al verder achter de rug dan de Aziaten zelf. Ze heeft
misschien nog enige kans van slagen binnen de strikt afgebakende regio van
ex-Indochina, maar tegenover de andere landen zal de Amerikaanse positie meer
gedifferentieerd moeten zijn. Daarenboven moeten de Verenigde Staten hun bereidheid
laten zien om hun reeds aangegane verbintenissen na te komen. Wel kunnen zij,
meer dan vroeger, hun hulpverlening afhankelijk maken van ernstige Aziatische
pogingen tot self-reliance. Wat de nucleaire afschrikking
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betreft, kunnen de veiligheidsgaranties regionaal blijven, maar op het conventionele
vlak moeten ze van geval tot geval worden onderzocht en wel zo dat individuele
staten niet meer de kans krijgen zich op elkaar te verlaten met het gevolg dat geen
van alle iets doet.
Het is gemakkelijk iets algemeens over die garanties te zeggen, maar als het om
de modaliteiten gaat, wordt het moeilijker. De Nixon-doctrine maakt ons trouwens
niet veel wijzer. Dat is waarschijnlijk een tactisch maneuver, waarvoor ik wel begrip
kan opbrengen. In de Amerikaanse publieke opinie is immers een tendens naar het
isolationisme waar te nemen, een beweging die - merkwaardig genoeg - dezelfde
argumenten hanteert als Charles Lindbergh voor Wereldoorlog II; alleen wordt nu
het nationaal-socialisme vervangen door het communisme. Nixon roeit tegen deze
trend op, met wisselend succes. Voorlopig is dat isolationisme onmogelijk: evenmin
als China en de Sovjetunie kùnnen de Verenigde Staten zich volledig van Azië
distantiëren; of wij dat graag hebben of niet, wij moeten voorlopig blijven leven met
het machtsevenwicht in de wereld. Daar is geen ideologisch of ander ‘creatief’ kruid
tegen gewassen.
Anderzijds - en dit is belangrijk, al zal het niet zo gemakkelijk gaan - moeten de
Verenigde Staten ervoor zorgen dat in de toekomst de programma's voor stop-gap
hulp door het Amerikaanse thuisfront niet langer geïnterpreteerd kunnen worden als
long-term verplichtingen. En tenslotte zullen de Verenigde Staten op hun tellen
moeten passen voor ‘Oosterse’ maneuvers van hun Aziatische partners zelf. Een
recente rede van SEATO-secretaris-generaal Jesus Varga is in dat opzicht belangrijk4.
Deze topfunctionaris suggereerde de nieuwe VS-politiek aan te passen aan de oude
SEATO-patronen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Aziaten, bewust van de belangen
die de Verenigde Staten dan toch in Azië hebben, voor de galerij eigen inheemse
defensie-allianties oprichten met de bedoeling deze te verstrengelen met de reeds
bestaande Amerikaanse bilaterale en multilaterale akkoorden, om op die manier deze
laatste om te buigen in de richting van de inheemse regionale akkoorden. Het lijkt
wel op een tweede Vietnamese valstrik.

Geen tweede Vietnamese valstrik
Het antwoord dat de Verenigde Staten hun partners in Zuid-Oost-Azië zullen geven,
zal afhangen van de manier waarop Washington de betekenis van Vietnam voor
Zuid-Oost-Azië berekent. Daarmee hangt de vraag samen, of en hoe de Verenigde
Staten in de toekomst zullen reageren op communistische subversie.

4

SEATO-Record, Vol. IX, No. 1, Bangkok, 1970.
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Vietnam is geen type-geval voor heel Azië. Een pan-communistisch Vietnam zou
wel een substantiële bedreiging kunnen vormen voor het hele Indochinese vasteland,
maar een stimulatie-effect voor communistische revoluties elders kan er slechts van
uitgaan als wordt voldaan aan minstens drie voorwaarden: de potentiële
revolutiegroepen moeten militaire hulp van buiten kunnen krijgen; zij moeten
beschikken over een stevige politicomilitaire organisatie ter plaatse; zij moeten
steunen op diep gewortelde en gerechtvaardigde volksgrieven. Burma is een voorbeeld
van het mislukken van een communistische revolutie wanneer één van die
voorwaarden ontbreekt.
De landen die het meest worden bedreigd zijn Laos, Cambodja en Thailand. Van
oudsher denken de Vietnamezen ‘heel-Indochinees’, al was het slechts omdat er in
de buurlanden grote groepen Vietnamezen leven. Ho Chi Minh heeft in het verleden
herhaaldelijk gesproken van een Indochinese federatie. Of China daar zo happig op
is, is een andere vraag. Het Westen kan er misschien wel iets in zien, als ‘federatie’
vervangen wordt door ‘confederatie’ en binnen die constructie ruimte gelaten wordt
voor een autochtoon Aziatisch pluralisme. Recente uitlatingen van de Thailandse
eerste-minister Khonat over mogelijke coëxistentie-overeenkomsten met de
buurlanden kunnen in die richting wijzen. Op basis van dezelfde gedachte kunnen
waarschijnlijk ook de Sovjetunie en de Verenigde Staten elkaar in Azië beter vinden.
De algemene trend wijst immers naar een Aziatisch machtsevenwicht dat door grote
mogendheden wordt gegarandeerd, die de taak onder elkaar verdelen.
In dit alles zit even veel zekerheid als onzekerheid. De zekerheden zijn de
voorwaardelijke Amerikaanse garanties. De onzekerheid heeft te maken met de
eventuele configuratie van Zuid-Oost-Azië, waardoor de Aziaten in eerste instantie
orde kunnen scheppen in de eigen regio. Zuid-Korea en Malaysia hebben reeds in
1968 gepleit voor een exclusief Aziatisch defensiesysteem, waarvan de Verenigde
Staten geen volwaardig lid zouden zijn, maar wel leverancier en balansgewicht van
buiten uit. Thailand van zijn kant heeft aangedrongen op de uitbreiding van de
bevoegdheden en actiemiddelen van sociaal-economische organisaties als ASPAC
en ASEAN5. Wordt daar iets van gerealiseerd, dan zou het verlies van Vietnam nog
gunstige gevolgen kunnen hebben. De niet-communistische Aziaten zouden meer
aandacht gaan geven aan die problemen waarin het communisme

5

Asian and Pacific Council, opgericht in maart 1965 met als leden: Australië, Nieuw-Zeeland,
Japan, Zuid-Korea, Malaysia, de Filippijnen, Thailand. Op de tweede zitting van de
ministerraad van de ASPAC werd de ASEAN opgericht met als voornaamste doel de
verzoening van Indonesië met zijn buren Malaysia, Singapore en Thailand.
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vooral zijn voedingsbodem vindt, de sociaal-economische wantoestanden die er,
ondanks alle lippendienst aan de onvervreemdbare waarden van de westerse
democratie in Aziatisch gewaad, nog altijd bestaan.
Wat Pekings mogelijkheden na een VS-aftocht uit Vietnam betreft, moet men niet
al te simplistisch oordelen, alsof daardoor voor China het licht op groen zou staan.
Peking heeft tot nog toe slechts een beperkte invloed gehad op de
Vietnamees-Amerikaanse betrekkingen. De primaire bekommernis van Peking is,
de Verenigde Staten van het Indochinese vasteland weg te krijgen. Kan dat gebeuren
onder voor Hanoi en de Vietcong gunstige voorwaarden, dan kan de Chinese
propaganda weerklank vinden bij andere revolutionaire bewegingen in
Zuid-Oost-Azië, maar daarmee gaan deze nog niet vanzelf toenemen. Pekings
mogelijkheden om revolutionaire situaties voor eigen rekening uit te buiten, worden
door enkele factoren bepaald. De revoluties moeten doelstellingen erop na houden
die niet al te zeer afwijken van die van Peking. Sinds de Culturele Revolutie in 1967
heeft China zijn mening over de opportuniteit van ongediscrimineerde hulpverlening
herzien. De ervaring heeft immers geleerd - vooral in Afrika - dat steeds meer
revolutionaire bewegingen met de mond Pekings doelstellingen belijden.... tót zij
voldoende hulp hebben binnengehaald. Andere beneficianten bekritiseerden Peking
openlijk omdat het de hulpverlening misbruikte als middel om zich in hun
binnenlandse aangelegenheden te mengen; zij lieten verstaan dat er ook aan de
‘proletarische broederlijkheid’ grenzen zijn. En verder is er de vraag, in hoe verre
het maoïsme inspirerend genoeg werkt om de revolutionaire bewegingen die onder
de vlag van het maoïsme van wal steken, onder controle te houden. Vrij vlug vinden
vele van deze bewegingen een eigen, nationale weg, vaak uit afkeer voor het
imperialistisch en dogmatisch karakter van het maoïsme. De Mao-cultus is nu niet
direct van die aard om revolutionaire leiders elders geestdriftig te stemmen: zij zoeken
het meer in hun eigen, vaak zelf gekweekt charisma.

Vier factoren in het Z.O.-Aziatisch probleem
In het Zuid-oostaziatisch probleem zijn voor het komende decennium minstens vier
grote titels te onderscheiden: 1) China's buitenlandse politiek en zijn groei als
kernmacht; 2) de Sovjet-belangen in Zuid-Oost-Azië; 3) de rol die Japan kan spelen;
4) de interne politieke integratie en de sociaaleconomische ontwikkeling.
In China zal de invloed van de militairen op het politieke leven nog wel een tijdje
duren. Dat brengt mee dat vooral aangedrongen zal worden op orde in eigen
huishouden en betere organisatie van de verdediging tegen gevaren van buiten. Een
militair establishment neemt doorgaans niet te veel risico's
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buiten de eigen grenzen, het geeft de voorkeur aan een defensief conservatisme, dat
geen nieuwe operaties onderneemt zonder die eerst haarfijn te berekenen. Wie het
ook voor het zeggen krijgt, in ieder geval zal China het erop aanleggen zo vlug
mogelijk een volledige kernuitrusting te bezitten. Dit kan ertoe leiden dat in de ogen
van China's buren de Amerikaanse paraplu iets van zijn waarde inboet en het zelfs
gevaarlijk wordt al te sterk bij de Verenigde Staten aan te leunen. Op die eventualiteit
moeten de Verenigde Staten en de Sovjetunie zich voorbereiden; het punt staat dan
ook op de agenda van de SALT-besprekingen.
Waarschijnlijk zal Peking in de toekomst ook pogingen doen om zijn onrendabele
xenofobie af te leggen en zijn plaats in de rij van de Grote Mogendheden in te nemen.
De Verenigde Staten en de Sovjetunie van hun kant hebben er alle belang bij de
Chinese kernmacht te betrekken bij de regeling van het kernvraagstuk, al was het
maar omdat de nucleaire logica vereist dat alle spelers in het spel worden betrokken,
graag of niet. Vooral die nucleaire logica laat zien dat het brute machtsevenwicht
nog steeds de bovenhand heeft op om het even welke vorm van ‘wishful thinking’.
China van zijn kant moet zijn isolement doorbreken; een toenadering tot de twee
andere Groten speelt ook in zijn eigen voordeel. De Chinezen willen een wereldmacht
zijn, maar hebben nu al wel geleerd dat zij zich niet op eigen houtje tot die status
kunnen opwerken. Uitoefening van macht als wereldmacht is slechts mogelijk als
men daadwerkelijk in het mondiale machtsevenwicht is ingeschakeld; macht wordt
slechts geactualiseerd doordat ze wordt uitgeoefend. Ook dat is een ijzeren wet van
de nucleaire logica. Peking moet dus door de andere wereldmachten als collega
worden aanvaard, zij het stilzwijgend. Washington en Moskou zullen zich in laatste
instantie moeten neerleggen bij het feit dat ook Peking in Azië recht heeft op een
invloedssfeer.
Voor de Sovjetunie gaat het er vooral om, in Azië economische en politieke
contacten te leggen. De bedoeling is gedeeltelijk business maar toch ook het inbinden
van de Chinese en Amerikaanse politieke invloed. De Brezjnev-oproep van 1969
om in Azië regionale organisaties op te richten was kennelijk bedoeld als reactie
tegen de reeds bestaande sociaal-economische systemen die onder impuls van de
Verenigde Staten tot stand kwamen, en tegen de pogingen van Peking om de
buurlanden (ook de neutralen) in een soort cordon sanitaire samen te brengen. Daarbij
kunnen de Sovjets profiteren van de tanende invloed én van de Chinezen én van de
Amerikanen. Het komt er dan vooral op aan, Japan te isoleren zonder dat er natuurlijk
van neutralisering sprake kan zijn. Als deze poging zou lukken, kunnen de
defensiebelangen van de Verenigde Staten worden geschaad, die volgens de
Nixon-doctrine juist steunen op Japan. De Sovjetunie tracht natuurlijk ook
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te profiteren van Wilsons plan om de Britse aanwezigheid ten Oosten van Suez vanaf
1971 ongedaan te maken. Het gaat hier om Malaysia en Singapore. Ofschoon beide
staten deel uitmaken van het vasteland, was hun verdediging steeds
maritiem-gebonden. Aangezien maritieme defensie het zwakke punt is van Peking,
ontmoet Moskou hier slechts één tegenstrever, de Verenigde Staten, hetgeen de
verhouding bipolair houdt. Het feit dat Moskou reeds in 1967 diplomatieke
betrekkingen heeft aangeknoopt met Malaysia, met Singapore in 1968, kan een teken
zijn van de toenemende belangstelling welke de Sovjetunie sinds kort voor de Indische
en Stille Oceaan aan de dag legt.
Japan blijft VS-minded, maar dat sluit niet uit dat het ook Moskou naar de ogen
kijkt, vooral om redenen van handel. Dat weten de Sovjets trouwens ook wel, maar
dat vinden zij al de moeite waard om de kwestie van de Koerilen en van de ontginning
van Siberië uit te spelen. Voor beide dingen zijn de Japanners erg gevoelig: voor het
eerste uit nationalistische overwegingen, voor het tweede omdat er mercantiel voordeel
aan vastzit; voor Japan is Siberië de weg naar Centraal-Azië en vandaar naar
Oost-Europa. De prijs die de Sovjets daarvoor zullen vragen, zal zeker ten koste van
China gaan, in mindere mate van de Verenigde Staten. Aangezien de Japanse
investeringen in de regio steeds gemotiveerd waren door vooruitzichten op winst, is
te verwachten dat het ook in de toekomst zijn kaarten oordeelkundig zal blijven
verdelen. De meeste landen vindt Japan te weinig stabiel om er veel aan te riskeren.
Ook dat is voor deze landen een motief om hun stabiliteit te verbeteren. Hetzelfde
geldt voor de defensie-inspanningen in de regio. Japan heeft al laten weten dat het
meer verantwoordelijkheid inzake regio-verdediging op zich wil nemen, maar die
inbreng is mede afhankelijk van wat de Aziatische partners doen. Doen ze helemaal
niets, dan blijft Japan waarschijnlijk op de Amerikaanse protectie tippen; dat is in
de grond goedkoop, de eigen risico's blijven tot een minimum beperkt, en Tokyo
houdt de handen vrij naar alle kanten. Maar de kansen voor deze eventualiteit zijn
betrekkelijk klein, als Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië hun beloften in dezen
metterdaad nakomen.
Een spoedige politieke en sociaal-economische ontwikkeling in Zuid-Oost-Azië
wordt vooral bemoeilijkt door de lokale particularismen, die het tot stand komen van
een regionale solidariteit verhinderen en de achterdocht aanwakkeren, niet alleen
tegenover de buitenlandse hulpverlening, maar ook onder elkaar. Regionalisme is
hier nochtans de enige oplossing. Op die manier kan niet alleen Amerikaanse, maar
ook Russsiche en Japanse hulp worden aangetrokken, hetgeen noodzakelijk is voor
het toekomstig Aziatische machtsevenwicht. De laterale inbreng van de Verenigde
Staten in deze context moet niet al te zeer uitgaan van het winnen van sympathie
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voor de westerse zaak of het opblazen van aversie tegenover het communisme. De
Aziaten hebben over dat soort dingen een eigen opvatting, die slechts weinig te maken
heeft met de ideologische accenten die wij in het Westen er gewoonlijk aan geven.
Ieder geval zal afzonderlijk moeten worden geëvalueerd.

Criteria voor commitment
Het belang van de Verenigde Staten (en van de wereld) vereist dat de Verenigde
Staten belang blijven stellen in de Aziatische zaken. Of men het graag heeft of niet,
wie macht bezit, moet ze uitoefenen; anders wordt het vacuüm onvermijdelijk
opgevuld door andere machthebbers. Moeilijker wordt het echter zodra men naar
criteria gaat zoeken om dat eigenbelang een operationele betekenis te geven.
Empirisch gezien hebben de VS-belangen in Azië met verschillende criteria te maken:
veiligheid (het verhinderen van de overheersing van één wereldmacht in de regio);
politiek recht (de reeds aangegane verbintenissen); historische psychologie; de
algemene zorg voor de regionale vrede en stabiliteit. Past men die criteria geval per
geval toe, dan kan men vanuit Amerikaans standpunt in de Aziatische regio twee
zones onderscheiden: een zone van vitale belangen en een van niet-vitale belangen.
Vitale belangen hebben de Verenigde Staten in Japan, Zuid-Korea (ook Japan heeft
daar belangen), Australië, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Thailand en Formosa.
Niet-vitale belangen hebben zij in Malaysia, Singapore, Burma en Laos, ofschoon
hieraan onmiddellijk moet worden toegevoegd dat wat vandaag van vitaal belang is,
morgen misschien niet meer zo belangrijk is en omgekeerd.
Maar hier komt de Nixon-doctrine weer op de proppen. Want ‘vitaal belang’
betekende vroeger zoveel als overall-containment en rechtstreekse inmenging. Dat
is voortaan niet meer mogelijk. De landen van de vitale zone moet worden duidelijk
gemaakt dat het in de toekomst om een soort partnership dient te gaan, waarbij het
do-ut-des principe in zijn volle omvang moet meespelen. Dat betekent dat de Aziaten
hun inbreng (zelfs die ten voordele van de Verenigde Staten en het Westen in het
algemeen) moeten opdrijven, terwijl het commitment van de Verenigde Staten zeker
niet mag worden opgevoerd. Dat geldt zowel voor defensiebijdragen als voor
economische hulp. Wat dit laatste betreft moeten de Aziaten weten dat zij zelf aan
de sociale wantoestanden thuis moeten gaan werken.
Dat alles houdt in dat de VS-hulp gaandeweg het best via multilaterale organen
geregeld wordt, hetgeen natuurlijk ook geldt voor andere grote mogendheden. Alle
groten (niet alleen de Verenigde Staten) hebben tot nog toe te veel misbruik gemaakt
van de bilaterale hulp, al moet worden gezegd
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dat ook de ontvangers zelf daar schuld aan hebben: uit vermeend eigenbelang hebben
zij dat soort contacten juist gecultiveerd.
Zal een gedeeltelijk disengagement van de Verenigde Staten in Azië de Aziatische
landen ertoe aanzetten Rapallo-gedachten te gaan koesteren ten opzichte van Peking
en misschien wel van Moskou? In sommige Aziatische kringen zijn dergelijke
gedachten al geopperd. Maar zo'n vaart zal het wel niet nemen. Ten eerste heeft
Nixon uitdrukkelijk herhaald dat hij niet van plan is zich totaal los te maken van
Azië en dat hij de aangegane verplichtingen na zal komen in zoverre erom gevraagd
wordt en de inspanning niet van één kant moet komen. Ten tweede zal dat lossere
engagement de Aziatische leiders ervan weerhouden in de praktijk naar accomodatie
met Peking te zoeken. Ten derde veronderstelt de bewering als zouden de
communisten kunnen speculeren op onzekerheid omtrent de Amerikaanse interventie
in de toekomst, dat de enige vijand van een vrij Azië het communisme is, terwijl in
werkelijkheid de vrijheid van Azië zowel door corrupte regimes bedreigd wordt als
door linkse bewegingen.
Hét grote gevaar voor de vrije Aziatische landen ligt bij henzelf. Zolang de leidende
kringen van deze staten de sociaal-economische structuur niet aanpassen aan de
verzuchtingen van het volk en de Verenigde Staten die leiders niet hardnekkig op
dat opeengehoopte ressentiment wijzen, blijft het gevaar bestaan dat op die
wantoestanden uitheemse charismen gaan parasiteren. Het communisme is dan niet
de oorzaak, maar het vehikel van de bedreiging. Al te lang werden oorzaak en
aanleiding met elkaar verward. Op dat inzicht wil het citaat van Hans Morgenthau
wijzen dat boven dit artikel staat. Ik kan slechts hopen dat én Azië én het Westen er
hun profijt mee doen.
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Israël en de Arabieren
M. van Tijn
Professor Maxime Rodinson, schrijver van het boek Israel and the Arabs1, is een
Fransman en een jood. Hij werd in 1915 te Parijs geboren als zoon van een van de
stichters van de ‘Vakbond voor Joodse Arbeiders’. Hij ging er naar school, werkte
er als loopjongen en studeerde er tenslotte aan de École des Langues Orientales
Vivantes en aan de Sorbonne semitische talen, ethnografie en sociologie. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog diende hij in het Franse leger in Syrië, waarna hij zeven jaar
in Libanon werkte als docent aan een Moslim Hogeschool, terwijl hij tevens in dienst
was van het Franse Oudheidkundige Departement voor Syrië en Libanon. In 1947
keerde hij naar Frankrijk terug, in 1950 en 1951 publiceerde hij het politieke
maandblad ‘Moyen Orient’. Sinds 1955 is hij professor in de Oud-Ethiopische en de
Oude Zuid-Arabische talen aan de École Pratique des Hautes Études van de Sorbonne.
Rodinson werd in 1937 lid van de Communistische Partij, die hij in 1958 voorgoed
vaarwel zei. Sinds een goede dertig jaar onderhoudt hij contacten met links en
nieuw-links in Frankrijk en het Midden-Oosten. Hij is dus waarlijk niet de eerste de
beste en als zo iemand dan nadrukkelijk op de hand der Arabieren is in het huidige
Israëlisch-Arabische conflict, dan is dat toch wel iets om ernstig te nemen. Dat kun
je niet afdoen met de dooddoener, dat hier weer zo'n beruchte joodse zelfhater aan
het woord is. Want of dat waar is of niet, in zijn ‘Israel and the Arabs’ doet hij in elk
geval een serieuze poging ieders recht in het Midden-Oosten onder de loep te nemen,
iets waar hij overigens niet helemaal in slaagt.
Zijn 240 bladzijden lange analyse en beschrijving van de oorzaken en de groei
van het conflict kan in enkele regels aldus worden samengevat: ‘Het conflict vindt
zijn oorzaak in de vestiging van een nieuwe bevolking in een gebied dat reeds door
een andere bevolking werd bewoond, welke inheemse bevolking met van zins was
en nog steeds niet is, die nieuwe vestiging te accepteren’. Ik meen, dat bij al de ‘alsen’
en ‘maren’ die bij deze constate-

1

Maxime Rodinson, Israël and the Arabs, ‘Penguin Special’, Harmondsworth, 263 pp., 1969.
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ring in het geding kunnen worden gebracht, Rodinson hier in principe gelijk heeft van Arabisch standpunt gezien tenminste; en in deze, mijn constatering, ligt al de
pijn en de jammer van het conflict. Immers, van Arabisch standpunt uit hadden de
joden geen enkel recht om in dit kleine, armelijke, schaars bevolkte (maar tóch
bevolkte) deel van hun enorm territorium een aparte joodse staat te stichten. De
tragische geschiedenis der joden, hun eeuwenlange ballingschap, hun haast pathetische
gehechtheid aan het oude land der vaderen, hun ongelooflijke inspanningen, die van
dit schrale stukje grond een ontwikkelingsland in werkelijk volle ontwikkeling
maakten, de toewijding en de dapperheid waarmee ze hun oudnieuwe vaderland
verdedigen, het zijn allemaal argumenten waaraan de Arabieren geen boodschap
hebben. Het is deze van hun standpunt uit onweerlegbaar juiste stellingname, die
hen met hun eisen altijd ‘een oorlog achter’ doet zijn, die hen in de twintiger en
dertiger jaren de Balfourverklaring deed bestrijden, die hen de actieve steun van
Nazi-Duitsland deed zoeken, die hen in 1947 de beroemde verdelingsresolutie der
Verenigde Naties (verdeling van Palestina in een joodse en een Arabische staat en
internationalisatie van Jeruzalem) deed afwijzen en die hen tenslotte de op 14 mei
1948 uitgeroepen joodse staat te vuur en te zwaard deed bestrijden. Vervolgens
weigerden zij het Israël binnen de grenzen van april 1949 te erkennen - een door
Israëls succes in de door de Arabische staten begonnen oorlog aanzienlijk groter
Israël dan de UNO-resolutie had beoogd te stichten - en dat hen nu doet eisen, dat
Israël de gebieden die het in juni 1967 heeft bezet, moet prijsgeven. Een waanzinnige
politiek? Voor wie naar de concrete resultaten van die politiek kijkt moet dat wel zo
lijken. De Israëli's zitten, waar ze zitten - in de Sinaï, in Hebron en op de Golan door de hardnekkige weigering der Arabieren zich bij de feitelijke stand van zaken
neer te leggen en een joodse staat in het Midden-Oosten ook een plaatsje onder de
zon te gunnen. Zodat een vergelijking met het verharde hart van de farao van de
Oud-Testamentische exodus zich wel opdringen moet. Nee, dit soort politiek is
geenszins ‘Realpolitik’, het is zelfs helemaal geen politiek, want politiek is de kunst
om compromissen aan te gaan, maar het is niets anders dan een koppig vasthouden
aan wat door de Arabieren wordt gezien als hun onvervreemdbaar recht op élk stukje
van het grote Arabische gebied.
Het verrassende van dit boek van Rodinson is, dat hij de zienswijze der Arabieren
in het middelpunt van zijn betoog zet. Wij zijn nu eenmaal gewend Israël te zien als
datgene waar alles om draait. Van onze vooroorlogse zondagsschooljaren af, toen
we met ‘lichtbeelden’ werden voorgelicht over de Eeuwige, die Israël uit Egypte
voerde ‘met sterke hand en met uitgestrekte arm’, tot aan de dag van vandaag, nu
musicals, films en popu-
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laire literatuur à la Leon Uris deze Israël-middelpuntzoekende taak hebben
overgenomen. Daarom is het bepaald navrant eens te lezen hoe dezelfde zaken eruit
zien als je ze van de andere kant bekijkt. Navrant en frappant. Want Rodinson slaagt
er zonder twijfel in ons beter te laten begrijpen, wat de Arabieren beweegt, zodat ze
hun in het Westen wijd en zijd verspreid image van redeloze fanatici iets of wat
kwijtraken. Ofschoon Rodinson, ondanks al zijn voorgewende objectiviteit, allerminst
objectief is. Zo verzuimt hij b.v. te vermelden, dat Nasser gifgas heeft gebruikt in
Jemen en wat voor soort nazi's hij in dienst heeft en wat voor soort antisemitisme
hij verspreidt, een antisemitisme compleet met ‘Protokollen van de Wijzen van Zion’
en al. En zo is het b.v. niet waar dat de joodse bevolking in Palestina in 1937 het
voorstel van de commissie Peel, waarin voor het eerst sprake is van een deling van
Palestina in een joodse en in een Arabische staat, verworpen heeft, zoals Rodinson
tot twee keer toe beweert. En zo sta je toch wel even te kijken, als Rodinson op p.
95 zegt, na vermeld te hebben, dat Nasser in 1960 een programma lanceerde ‘van
compensatie voor onteigende bezittingen, het onbetwistbaar recht op privé-eigendom,
van trouw aan de Islam en van de bescherming van de waarde en de waardigheid
van de mens door het regime’: ‘Natuurlijk werden tegenstanders van dit program
gefolterd’. Ironie misschien, over-identificatie met de Arabieren, naïviteit? Ik weet
het niet.
Het is dus een boek om kritisch te lezen. Maar wie dat dan ook doet, ontdekt veel
dat hem prikkelen zal en tot nadenken aanzet.
In zijn slotbeschouwing komt Rodinson tot uitspraken die opmerkelijk dicht bij
die van progressieve en gematigde Israëli's staan. Zo zegt hij op p. 230, dat een
‘abstract judgement’ de Israëli's het recht niet kan onthouden te leven binnen de
instellingen die zij zich geschapen hebben, hetgeen in abstracto het bestaansrecht
van de joodse staat impliceert. Daar mensen in abstracto nu eenmaal niet leven
kunnen, maar in concreto moeten ademhalen, is het duidelijk dat Rodinson hier
toegeeft dat Israël inderdaad bestaansrecht heeft: een opmerkelijke uitspraak van een
Arabischgezinde jood. En zo zegt hij ronduit op p. 229: de oplossing van het conflict
wordt er ook niet gemakkelijker op als je in aanmerking neemt, dat de ‘Arabieren
aan Israëli's van goede wil nooit iets anders hebben kunnen aanbieden dan hun
vernietiging’.
Is er dan geen oplossing voor het conflict tussen de joodse en de
Arabisch-Palestijnse nationale beweging, die beiden aanspraak maken op dezelfde
strook grond, op Palestina, in het Hebreeuws nooit anders genoemd dan Errets-Jisraëel,
het land van Israël?
Natuurlijk is er een oplossing. Zelfs Rodinson geeft toe, dat men van de Arabieren
zou kunnen vragen het ‘fait accompli’ van Israëls bestaan nu
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maar te accepteren. En om het in de woorden van de bekende linkse Israëlische
journalist en publicist Amos Keran te zeggen: ‘Natuurlijk is er een oplossing. De
enige is vrede, want geen van beide partijen is sterk genoeg om de ander voorgoed
te overwinnen. Voor zo'n vrede op praktische gronden is de gemeenschappelijke
erkenning van beide partijen nodig, dat nog meer oorlog nutteloos is. Zover zijn we
nog niet en dat komt, omdat bij beide partijen nog veel te veel mensen zijn, die in
de eindoverwinning geloven... Wat dan nog? Dan nog niets. Niets dan het compromis.
Het compromis tussen dat wat wij willen en dat wat reëel is. Een praktisch compromis:
tot hier ik en van hier af jij. Een compromis, waarvan beide partijen erkennen, dat
het reëel is.
Een nationale oplossing voor een nationaal probleem. Geen heldhaftige of eervolle
oplossing, maar een oplossing, waarvoor tot op de dag van vandaag de mensheid
nog niets beters in de plaats heeft weten te stellen in deze wereld, die onze enige
mogelijke wereld is’.
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Vredesduiven?
Ed de Moor
M. van Tijn publiceert zo links en rechts nog al wat. Men herinnere zich haar
levendige bijdragen in onder meer ‘De Tijd’ en ‘De Nieuwe Linie’ vorige zomer, in
verband met de oprichting van het, sindsdien vele malen gelaakte, Palestina-comité.
De laatste maanden duikt haar naam ook op in ‘Streven’. In maart deed zij verslag
van Generaal Jehosjafat Harkabi's ideëen omtrent het Palestijns-Israëlisch conflict,
in april becommentarieerde zij een Israëlisch vredeslied, en nu geeft zij een analyse
van Maxime Rodinson's studie ‘Israel et le refus arabe’, zoals de oorspronkelijke
titel, veelzeggender dan de Engelse, luidt1.
Zo langzamerhand groeit bij mij de behoefte om enige kanttekeningen te maken
bij haar voortdurend terugkomend betoog, dat altijd wel een oplossing schijnt te
bieden.
Vorig jaar, in de discussie rond zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen, wees M.
van Tijn aanvankelijk dit recht af, want zelfbeschikkingsrecht voor de Palestijnen
zou neerkomen op liquidatie van Israël (de Tijd, 4-7-'69). Later gaf ze toe dat ‘het
zelfbeschikkingsrecht de Palestijnen zonder enige twijfel toekomt’ (de Tijd, 15-8-'69).
Het gevaarlijke van deze redenering heeft zij wel ingezien. Zij wilde uiteraard geen
liquidatie van Israël. Daarom verlegde ze de vraagstelling; vroeg zich af of de
Palestijnen wel een volk zijn. Als ze het niet waren, hoefde er over
zelfbeschikkingsrecht niet meer gepraat te worden. Maar als ze het wel waren?....
Zij heeft bij Harkabi een oplossing gevonden, die heel vernuftig lijkt en iedereen
tevreden moet stellen, aangezien men nu eenmaal de loop van de geschiedenis niet
tegen kan houden: de Palestijnen zijn een volk ‘in the making’.
Deze taalkundige oplossing is historisch gezien onjuist.
Al waren de Palestijnen in 1947 nog geen zelfstandig volk, want nog levend onder
Brits mandaat, in 1920 waren ze, als inwoners van een deel van Groot-Syrië, al gronden lijfbewust genoeg om in opstand te komen tegen

1

M. Rodinson, Israël et le refus arabe, 75 ans d'histoire, du Seuil, Paris, 1968, 263 pp..
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de toename van de Joodse immigratie na de eerste wereldoorlog. Ook Van Tijn
constateert dit, waar ze in de analyse van Rodinson's boek met de schrijver stelt, dat
het Israelo-Arabisch conflict zijn oorzaak vindt ‘in de vestiging van een nieuwe
bevolking in een gebied, dat reeds door een andere bevolking werd bewoond, welke
inheemse bevolking niet van zins was en nog steeds niet is, die nieuwe vestiging te
accepteren’. Zij beweert wel hier ‘alsen’ en ‘maren’ tegen te hebben, maar zegt niet
welke en geeft Rodinson ‘in principe gelijk’, ‘van Arabisch standpunt gezien
tenminste’ voegt ze er dan aan toe.
Al eerder heeft ze verklaart, dat Rodinson er ‘niet helemaal in slaagt’ ieders recht
in het Midden-Oosten onder de loep te nemen, zonder haar bezwaar toe te lichten.
Zij zegt dat hij in principe gelijk heeft; hoe kan hij dan van partijdigheid beticht
worden?
Het is een gevolg van het conflict: men kan niet meer helder denken. De
gevoelsargumenten met hun historische beladenheid gaan des te zwaarder wegen.
Van Tijn hanteert ze, inspelend op diep gewortelde overtuigingen.
Voorbeeld. Wanneer zij schrijft dat van Arabisch standpunt de Joden geen enkel
recht hadden ‘om in dit kleine, armelijke, schaarsbevolkte deel van hun enorm
territorium een aparte Joodse staat te stichten’, speelt ze in op vermeende kennis van
de lezer omtrent de geografische situatie in het Nabije Oosten: rond 1920 toen het
aantal Joodse immigranten de 65.000 niet oversteeg en Palestina 700.000 inwoners
telde, was het land met Libanon al het meest ontwikkelde, het vruchtbaarste en
dichtstbevolkte gebied van Groot-Syrië.
Tegenover ‘klein, armelijk, schaarsbevolkte gebied’ zet Van Tijn het ‘enorm
territorium’ van ‘de Arabieren’: in feite 95% onbewoonbare woestijn en 5%
bouwgrond opgedeeld onder een aantal etnologisch sterk verschillende volken.
Wat Van Tijn in zo'n eenvoudig voorbeeld doet, is voortgaan met het aandragen
van argumenten die om begrip vragen voor Israël, waar dit nauwelijks nodig is,
argumenten die bovendien juridisch geen bewijskracht hebben. Toewijding,
dapperheid en werklust zijn talenten, geen rechtsgronden. Van Tijn geeft toe, dat de
Arabieren van hun standpunt uit gelijk hadden met zich te verzetten. Dat de Israëli's
blijven zitten waar ze zitten constateert ze zonder commentaar, maar de Arabieren,
die het onderspit delven, legt ze de verharding van farao in het hart en ze verwijt hen
dan dat ze koppig vast houden aan hun recht.
Bij Rodinson staat alles wat genuanceerder beschreven, zodat men kan begrijpen
waarom de Arabieren zo hevig in hun maag zitten met Israël en niet tot ‘Realpolitik’
over kunnen gaan. Zijn de Israëli's zoveel soepeler?
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Van Tijn geeft zelf de moeilijkheid aan waarvoor zij staat, en velen met haar: zij is
van haar vooroorlogse zondagschooljaren gewend ‘Israël te zien als datgene waar
alles om draait’. Probeer het dan maar eens anders te zien! Toch verwijt zij Rodinson
dat hij allerminst objectief is, omdat hij niet alle boze dingen die over Nasser te
vertellen zijn, vermeldt (omdat hij niet herhaalt wat men al weet en zo graag nog
eens wil horen?).
Van Tijn ontkent dat de Joodse bevolking in Palestina in 1937 het voorstel van de
commissie Peel afwees, terwijl dat toch historisch vaststaat (zie Encyclopedie van
het Midden-Oosten, art. Ben Goerion, of F. Gabrieli, Die arabische Revolution, p.
94).
Haar kritiek op Rodinson's p. 95 is onjuist. In de oorspronkelijke Franse tekst staat
eenvoudig: ‘(pendant qu'on torture les opposants)’ (p. 91). Misschien is mevr. van
Tijn hier slachtoffer van een foute Engelse vertaling, in elk geval geeft de tekst zoals
hij er staat geen aanleiding tot verdenking van ‘over-identificatie met arabieren’. Het
is een constatering. En constateren, liefst kritisch, is Rodinson eigen. Het is zijn vak.
Met haar kritiek op Rodinsons slotbeschouwing, die naar hij zelf zegt een
persoonlijke visie geeft, na in het voorafgaande feitenmateriaal te hebben aangedragen,
trekt Van Tijn mijns inziens een te lichtzinnige conclusie, die jammer genoeg veel
verduistert van wat Rodinson helder zegt. De tekst waar haar redenering op aansluit,
luidt als volgt:
‘De Israëli's hebben rechten, dat spreekt van zelf. Volgens een abstract oordeel
kan men hen het recht toe kennen te leven binnen de instellingen die zij zich
geschapen hebben. Men kan daaraan ten gunste van dit recht toevoegen al het werk
dat ze hebben verzet, alle pijn die ze te verduren hebben gehad. Maar, enerzijds, kan
men hen geen historisch recht op territorium toekennen omdat een deel van hun
voorouders daar 2000 jaar geleden gewoond heeft. Anderzijds, zouden ze moeten
erkennen dat ze een ander volk aanzienlijk onrecht hebben aangedaan, dat ze het zijn
rechten ontnomen hebben die minstens gelijk waren aan de hunne’ (p. 221, Franse
tekst).
Het lijkt of Van Tijn het boek van Rodinson alleen maar gelezen heeft in functie
van haar eigen standpunt. Er is in haar betoog geen spoor te vinden van de goed
gedocumenteerde kritiek die Rodinson op Israëls beleid heeft, zoals hij ook de
Arabieren zijn kritiek niet spaart.
Kan men de nodige kritiek hebben op Van Tijn's aanbieding van andermans mening,
het meest verbazingwekkend is haar slotconclusie, waarin zij volgens haar gewoonte,
de door ieder gewenste, maar helaas onvindbare vredesduif laat opfladderen. De
ideeën die Rodinson in zijn slotwoord lanceert hebben heel wat meer
levensvatbaarheid. Van Tijn doet aan ‘wishful thinking’ zoals men ook aantreft in
haar commentaar bij ‘een israëlisch
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lied van vrede’ (Streven, april, p. 743). Haar tot nu toe in Streven gepubliceerde
artikelen geven m.i. niet voldoende blijk van een kritisch verwerken van het vele
materiaal dat voorhanden is rond de kwestie Israël, noch van het te schaarse materiaal
dat zij wél benut.
Het gaat er mij hier niet om partijen tegen elkaar uit te spelen. Die partijen zijn er,
met hun rechten op land en bestaan. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is op
de eerste plaats een lokaal, plaatselijk, politiek gebeuren. Dit Israëlisch standpunt
deel ik. Op 3000 km afstand kan men hoogstens toeschouwer zijn. Geen geringe taak
overigens.
De meeste mensen in West-Europa hebben bij voorbaat hun standpunt bepaald.
Meestal om ongegronde redenen. Een handjevol neemt de moeite de historische
feiten na te gaan, en de actuele die er uit voortkomen te volgen, een enkeling daarvan
waagt zich aan een commentaar, en krijgt dan altijd wel ergens vandaan het deksel
op zijn neus of een boze dreigbrief in de bus.
Als hij voor Israël kiest, zit hij in Nederland op rozen, maar kan hij geen Arabisch
land meer binnen; neemt hij het op voor de Palestijnen, dan krijgt hij de beschuldiging
van ‘anti-semitisme’ naar het hoofd; kiest hij voor geen van beide, of voor beide,
dan zit het er in dat ieder van beide partijen in hem een heimelijk handlanger van de
andere ziet. Of men wil of niet, men wordt gedwongen eenzijdig partij te kiezen, of
men mag zijn mond houden. Het conflict heeft zijn vertakkingen tot in de Hollandse
knollentuin, en de mensen die er het minst van afweten, schreeuwen het hardst (verg.
Accent, juni 1969). Dit verwijt treft M. van Tijn beslist niet, maar de vernauwing
van blikveld die het partijkiezen met zich mee brengt, geeft aanleiding tot het soort
gekleurde informatie waarop zij de lezer, op een overigens heel vriendelijke manier,
vergast. De kwetsbaarheid van deze informatie blijkt het duidelijkst in de conclusies,
die geen steek houden en drijven op wishful thinking.
De hele westerse wereld staat nog klaar met luiers om baby Israël in te wikkelen,
terwijl het al een grote jongen is, die best op eigen benen kan staan en zo nu en dan
zelfs tot de orde geroepen moet worden. Dát niet doen is anti-semitisch.
Met die luierliteratuur van de reisbureaus komen we geen stap verder.
Israël moet zijn buurlanden tegemoet gaan, ook al weigeren zij één gebaar van
toenadering, of misschien juist daarom. Want Israël is de sterkste2.

2

Mevrouw Van Tijn - die wij in verband met de feestdagen van begin mei slechts telefonisch
van bovenstaande reactie op de hoogte konden brengen - heeft ons laten weten dat zij heel
blij is met deze bijdrage en die als een positieve aanzet beschouwt tot een vruchtbare discussie.
Te gelegener tijd zal zij ongetwijfeld de mogelijkheid hebben in haar beschouwingen hierop
terug te komen, resp. voort te bouwen.
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Internationaal bedrijfsleven en de ontwikkeling in Afrika II1)
D.U. Stikker
Het buitenlands bedrijfsleven gaat gestadig door met nieuwe investeringen. Laat ik
mij daarom thans bezighouden met de invloed van het buitenlandse bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden waarbij de nadruk zal vallen op 1. de betalingsbalans; 2. de
werkgelegenheid; 3. de recrutering van kader en managers; 4. de winstoverheveling;
5. de investeringen.
Wie in de laatste jaren kennis heeft kunnen nemen van de twee Reddeway rapporten
over de Effects of U.K. Direct Investments Overseas, van het rapport van de
Professoren Hufbauer en Adler over Overseas Manufacturing Investment and the
Balance of Payments uitgebracht aan de U.S. Treasury, en van de kritiek op deze
rapporten van Prof. Dunning, Prof. Vernon of van de National Foreign Trade Council
in New York, zal zich niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat de assumpties, de
definities en de statistieke gegevens die ten grondslag lagen aan deze rapporten, te
vaag zijn om daarop politiek beleid te baseren. Voor beide rapporten waren door het
investerende bedrijfsleven, door de Board of Trade in Londen, en door het Department
of Commerce uitvoerige gegevens ter beschikking gesteld. Maar kennelijk zijn deze
niet uitputtend.
Wanneer het in de twee voornaamste donorlanden onzeker is of buitenlandse
investering en produktie - uit het oogpunt van de betalingsbalans van het donorland
- voordelig zijn, dan zou uit het ongerijmde gesteld moeten worden dat een minus
in de donorlanden een plus in de ontwikkelingslanden moet betekenen, daar
bezwaarlijk kan worden verwacht dat buitenlandse investering en produktie voor
beide nadelig zouden zijn. Doch zelfs dit is onzeker, daar het beslissende antwoord
ligt in het resultaat van het gebruik der ter beschikking komende gelden.
Nog moeilijker wordt het om tot een oordeel te komen aangezien in
ontwikkelingslanden bij mijn weten praktisch geen gegevens aanwezig zijn. Alleen
in statistieken van de Centrale Banken van India en Nigeria ben ik enige, verre van
volledige, cijfers tegengekomen.
Ook in de geïndustrialiseerde donorlanden zijn geen gedetailleerde gegevens
beschikbaar over de bestemming van de kapitaalstroom. De meeste

1) Het eerste deel verscheen in Streven, februari 1970, pp. 501-508.
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zijn te vinden in de Verenigde Staten en Engeland, doch ook in Amerika bestaat geen
‘full breakdown’ en de Development Assistance Committee stelt dan ook dat zij geen
cijfers kan verschaffen over ‘private flows’ per land van bestemming.
De D.A.C. geeft alleen gedetailleerde gegevens over de officiële bilaterale en
multilaterale stroom. In 1967 bedroegen de totaal netto cijfers:
bilateraal

$ 6227 miljoen waarvan Tropisch Afrika
$ 1395 m.

multilateraal

$ 1055 miljoen waarvan Tropisch Afrika
$ 192 m.

Keren wij terug tot investeringen van het bedrijfsleven, waarover zoals ik zeide
alleen in de Verenigde Staten en Engeland enige gegevens aanwezig zijn, dan stuiten
wij op andere moeilijkheden.
De definitie van investeringen loopt ver uiteen. Meestal wordt gewerkt met de
historische boekwaarde, die geen rekening houdt met de waardevermindering van
het geld. Bij een vermenigvuldigingsfactor van tweemaal de boekwaarde voor
produktie komen wij dan veel te laag uit. Amerika trekt van de activa de lopende
financieringskosten af, Engeland doet dit niet. Vergelijkt men de winstgevendheid
van Engeland met die van Amerika, dan ligt Amerika veel te laag. India geeft enkele
cijfers van winsttransfer na belasting en inhouding van herbelegging van ingehouden
winsten, terwijl Engeland dit niet doet. Zo gooit men appelen en peren door elkaar
in één mand.
Wij zijn hier dus op uiterst glibberig terrein. Vandaar mijn eerder genoemde vragen
aan de ‘International Corporations’ om meer gegevens ter beschikking te stellen.
Thans kunnen wij misschien hier en daar een trend ontdekken, zoals op het gebied
van ‘comparative profitability’ (waarop ik straks terugkom) doch verder dan een
trend kunnen wij niet gaan.
Wat de betalingsbalans van de ontwikkelingslanden betreft, kunnen we een eenvoudig
beeld krijgen uit de International Financial Statistics van het International Monetary
Fund, zoals deze verwerkt zijn in Document E/4652 van de V.N. onder de titel The
External Financing of Economic Development. Wij treffen de volgende problemen
aan:
Ten eerste dienen wij de 6 belangrijkste olieproducerende landen, waaronder
Lybië, uit te schakelen. Zij hadden op hun gezamenlijke handelsbalans van 1967 een
overschot van $ 5071 miljoen, waarvan $ 270 miljoen toegevoegd werd aan reserves,
$ 2600 miljoen besteed werd voor winsttransfer en ongeveer $ 2200 miljoen voor
financieringen b.v. in Eurodollars. Feitelijk zouden wij ook een koperland als Zambia
of een olieland als Nigeria afzonderlijk moeten behandelen, want nu gooien wij ook
hier de appelen en de peren door elkaar.
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Sluit ik de 6 olieproducerende landen uit en beperk ik mij tot de overige
ontwikkelingslanden, dan blijkt dat het gezamenlijk handelsbalans-tekort in 1967
lag tussen de 7 en 8 miljard dollar, dat hun gezamenlijke reserves zijn toegenomen
met 549 miljoen en dat de ‘netto-veranderingen’ in andere betalingsbalansposten
(dat is dus o.m. steun) 7936 miljoen bedroeg.
Voor 27 rapporterende landen van Tropisch Afrika bedroegen deze cijfers in 1967:
tekort op handelsbalans

97 miljoen

afname reserves

6 miljoen

verandering in andere posten

91 miljoen

Als conclusie stelde het secretariaat van de V.N. dat over de 5 jaren, eindigende
in 1967, de groep van alle niet-olieproducerende ontwikkelingslanden in staat is
geweest voor de financiering te zorgen van de toename van hun importen van
gemiddeld 6% per jaar, het dekken van hun gezamenlijk handelstekort van ongeveer
30 miljard, terwijl hun internationale liquiditeitsmiddelen groeiden van 7,5 tot 10
miljard dollar.
Wanneer men alleen de handelsbalans van Afrika ziet, dan is het typerend dat in
1967 in totaal de exporten ad 8400 miljoen met 200 miljoen de importen overschreden.
Dit was duidelijk te danken aan Lybië en Zambia, die samen een overschot hadden
van $ 870 miljoen, terwijl de strijd in Nigeria de olie-export had doen teruglopen.
De landen met tekorten waren hoofdzakelijk:
V.A.R

met $ 220 miljoen

Kenya

met $ 350 miljoen

Angola/Mozambique

met $ 140 miljoen

Marocco

met $ 90 miljoen

Tunis

met $ 90 miljoen

Tanzania

met $ 40 miljoen

In totaal

$ 930 miljoen

terwijl de overige landen met kleine variaties gelijk speelden.
In de cijfers van de betalingsbalans zijn uiteraard de winsttransfers en de betalingen
voor rente en aflossingen opgenomen. De gepubliceerde cijfers, b.v. die van G.A.T.T.
met die van de V.N. of de D.A.C., of de gegevens over overdrachten uit de
donorlanden met die van de ontvangsten in ontwikkelingslanden in overeenstemming
te brengen, is een onbegonnen werk, daar steeds met andere definities en met andere
groeperingen van landen wordt gewerkt. Buitendien werken bijna alle
betalingsbalansen met een rubriek ‘errors and omissions’, waaronder ook in
verschillende ontwikkelingslanden kapitaalvlucht voorkomt.
Een belangrijk feit is ook dat veel van de investeringen hebben plaatsge-
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vonden voor import-vervanging, terwijl andere objecten gefinancierd zijn door
kortlopende exportkredieten. Beide zijn gevaarlijk. Import-vervanging heeft in vele
gevallen aanleiding gegeven tot de ‘revolution of rising expectations’, waardoor de
consumptie stijgt. Deze bedrijven hebben tengevolge van kostenstructuur en de te
kleine markten dankzij zeer hoge tariefbescherming wel winsten gemaakt, maar
hebben niet kunnen exporteren, daar zij dikwijls de mededinging op de wereldmarkt
niet kunnen doorstaan. Een veel selectievere keus van investering, vooral met het
doel om aan export te kunnen deelnemen, is noodzakelijk. Ditzelfde geldt voor
turn-key industrieën, die met korte exportkredieten worden gefinancierd, alsook voor
status-fabrieken van de overheid, zoals staal, cement etc.. Voor beide vormen van
investering ontbreekt dikwijls de technische kennis, wordt in de te kleine markten
met verlies gewerkt, en kan althans niet tegen wereldprijzen worden geproduceerd.
Als men uit deze verre van volledige cijfers enkele voorlopige conclusies wil
trekken, dan kan gesteld worden dat bij het huidige peil van ontwikkeling de positie
van de handelsbalans en van de betalingsbalans van Tropisch Afrika als geheel nu
nog niet verontrustend is. Natuurlijk zijn de verschillen in de afzonderlijke landen
groot, maar grosso modo heeft de bijdrage van de geïndustrialiseerde landen de
tekorten opgevangen.
In het algemeen gezien behoeft er in Afrika geen honger te bestaan, daar anders
dan in India en Pakistan er nog heel wat bebouwbaar land niet wordt gebruikt.
Politiek gezien is de toekomst onzeker. De gevaren die hier dreigen, kunnen toenemen
wanneer aan de eisen van meer steun niet zou kunnen worden voldaan. Deze eisen
zullen stijgen, want in vele gebieden van Tropisch Afrika zijn pas de eerste schreden
gezet op de weg naar economische groei. Verantwoorde beleidsconclusies voor
Tropisch Afrika kunnen door gebrek aan gegevens zowel door de landen zelf als
door de donorlanden slechts moeilijk worden getrokken. Gegevens van de
‘International Corporations’ zouden in de toekomst van grote waarde kunnen zijn.
Bij de keuze van nieuwe investeringen zal de exportoriëntatie een grotere rol
moeten spelen. Doch export zal alleen mogelijk worden indien geproduceerd kan
worden tegen concurrerende wereldmarktprijzen. Hiervoor is vergroting van de eigen
markt door integratie nodig en zal ook de kostenstructuur van investeringen onder
de loep moeten worden genomen. Als uitvloeisel van de panelmeeting in Amsterdam
heeft thans het secretariaat van de V.N. mede als opgave gekregen een studie te
maken van de invloed van de factoren arbeid, belastingen, verbindingen, transport
en andere op de hoge kostprijzen.

Streven. Jaargang 23

918
Laat ik trachten met een enkel voorbeeld dit vraagstuk duidelijk te maken.
Vennootschaps- en dividendbelastingen in sommige ontwikkelingslanden zijn
aanzienlijk hoger dan die in de westerse wereld. Ik maakte hierover eens een
vergelijking tussen India, Ceylon, Ghana en Trinidad en de Verenigde Staten,
Engeland, Frankrijk en Duitsland. Hierbij bleek dat de winstmarge die, alleen als
gevolg van deze exorbitant hoge belastingen, toegepast moest worden om 10%
dividend uit te keren, in India 30, in Ceylon 33⅓, Ghana 33⅓ en Trinidad 25⅔
bedroeg tegen 19¼ in de Verenigde Staten, 16⅓ in Engeland, 13⅓ in Frankrijk en
11¾ in Duitsland. In andere gevallen, waar interest over leningen in
ontwikkelingslanden ook onderworpen is aan vennootschapsbelasting, kon ik
berekenen dat de winstmarge boven de kosten die nodig zou zijn om 10% dividend
uit te kunnen keren, van 20% steeg tot 48%.
Het is duidelijk dat dergelijke factoren in de prijzen moeten en (door de hoge
protectie) kunnen worden doorberekend, en dat ook bij verlaging van tarieven in de
Westerse landen ongesubsidieerde produkten uit ontwikkelingslanden dikwijls niet
concurrerend zijn.
Doch ook de geïndustrialiseerde landen hebben tot taak om door een andere prijsen handelspolitiek die export uit de arme ontwikkelingslanden beter mogelijk te
maken.
Zonder dit nader uit te werken, zou ik willen stellen, dat de Westerse landen door
hun tarieven en door wat men thans noemt de ‘NTB'’, ofwel de ‘Non Tariff Barriers’,
die als paddestoelen uit de nationalistische grond opschieten (ondanks de
Kennedy-ronden, en juichtonen over ‘Free Trade’), leven in een periode van statische
liberalisatie en dynamische bescherming.
Ongetwijfeld zullen nog heel wat objectieve studies gemaakt moeten worden vóór
dat het mogelijk is een ontwikkelingsstrategie uit te werken.
Eén van die objectieve studies zou zich moeten richten, naar het voorbeeld van
Reddeway, op alle aspecten van de invloed van buitenlandse investeringen op de
betalingsbalans van ontwikkelingslanden. Het uitgangspunt mag dan niet zijn de
ergernis over de huidige verplichtingen voor rente en aflossing, of winstoverheveling
voor gelden die men gedurende jaren gaarne het land heeft laten binnenkomen. Men
zou zich daarentegen de vraag moeten stellen hoe de betalingsbalans zou zijn geweest
indien de investeringen niet waren gemaakt. Had men de ‘rising expectations’ tegen
kunnen houden? Zo niet, had men dan aan deze expectations moeten voldoen uit
import en hoe zouden werkgelegenheid en belastingen, voortkomende uit produktie
in eigen land, bij het wegvallen daarvan zijn geweest? Het zal nog wel een tijd duren
vóórdat dergelijke studies worden gemaakt; toch zou het gewenst zijn althans enig
inzicht in deze materie te krijgen, al zou het alleen
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maar zijn om een einde te maken aan de schadelijke mythen en legenden over de
schandelijke en bijna misdadig hoge winsten die door het bedrijfsleven in
ontwikkelingslanden gemaakt zouden worden.
Uit deze overwegingen heb ik getracht een rapport te doen samenstellen om een
trend aan te tonen van de vergelijkende winstgevendheid van investeringen in
ontwikkelings- en in geïndustrialiseerde landen.
Uit een uitvoerig rapport dat Ronald S. May van St. Andrews College op mijn
verzoek heeft samengesteld over ‘comparative profitability’ in ontwikkelings- en
geïndustrialiseerde landen, en dat gebaseerd is op statistieken en enquêtes van het
Department of Commerce in Washington en van de Board of Trade in Londen,
kunnen m.i. de volgende conclusies worden getrokken.
De U.S. cijfers over petroleum tonen aan dat in de periode 1959-1964 (U.K. cijfers
zijn niet beschikbaar) het gemiddeld winstpercentage in ontwikkelingslanden lag op
22,8% en in geïndustrialiseerde landen op 3,6%. De grote verschillen worden
verklaard door onrealistisch hoge ‘posted prices’ voor ruwe olie, die een hoger
belastinginkomen aan de olieproducerende landen geven. Petroleum is een
geïntegreerd bedrijf en op alle olieinvesteringen van de V.S. was het gemiddeld
winstpercentage 13,5% in 1964; dit cijfer is sindsdien gezakt tot ± 12%.
Wanneer men de olie uitsluit, was de gemiddelde winst op U.K. en U.S. investments
respectievelijk 10% en 11,6%. Indien men ook de mijnbouw uitschakelt, dan blijkt
dat de gemiddelde winstpercentages op alle overige investeringen voor de U.K. en
U.S. precies dezelfde waren in ontwikkelingslanden en in geïndustrialiseerde landen
en uitkwamen op 9,4%.
Na nauwkeurige bestudering van May's rapport en met vooropstelling van de
moeilijkheden om statistieken gebaseerd op andere definities met elkaar te vergelijken,
terwijl de verschillen die afwijken van het gemiddelde naar tijd, land en industrie
groot zijn, meen ik toch dat een trend aanwezig is. India geeft aan dat uit een enquête
bij ruim 2.000 buitenlandse bedrijven is gebleken dat de winsttransfer na belasting
en herbelegging van ingehouden winst niet hoger lag dan 6,1%. Als deze cijfers, die
ik aan de V.N. ter beschikking heb gesteld, zouden blijken juist te zijn, is het dan
juist om nog van ‘zeer winstgevende’ of ‘misdadig hoge winsten’ opleverende
particuliere investeringen te spreken? Indien men er rekening mee houdt dat thans
in New York de ‘prime rate of interest’ 8%, en door inhouding van 20% van het
krediet, in feite 9,6% bedraagt, dan kan bezwaarlijk een winst van 10% op
investeringen met alle risico's daaraan verbonden als hoog gekwalificeerd worden.
Helaas kan ik u geen cijfers over werkgelegenheid en recrutering van staf
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in Tropisch Afrika geven. Betrouwbare gegevens ontbreken. Het is echter mijn
overtuiging, gebaseerd op steekproeven die ik bij verschillende grote bedrijven heb
genomen, dat indien de ‘international corporations’ meer gegevens over de ‘social
return’ van hun werkzaamheden in ontwikkelingslanden zouden verschaffen, een
heel ander imago naar voren zou komen dan velen zich thans voorstellen.
Laat ik tenslotte eindigen met een aansporing dat de rijke landen meer moeten doen
voor het arme Zuiden. Deze aansporing is minder nodig voor ons land dan voor
landen als Amerika, Canada, Zweden en Denemarken en ook voor Engeland. De
aansporing moet gericht zijn tot allen die kunnen samenwerken om een snellere
ontwikkeling mogelijk te maken, dat zijn de regeringen, de instituten en het
bedrijfsleven van alle ontwikkelings- en van alle geïndustrialiseerde landen. Zal een
aansporing helpen?
Mevrouw 't Hooft-Welvaars, een van de beste Nederlandse kenners van de
ontwikkelingsproblematiek, begon een beschouwing over de
Wereldhandelsconferentie van 1968 in New-Delhi met een verzuchting: ‘Waarom
kunnen de ontwikkelingslanden niet buiten ons? Het gepraat over die
ontwikkelingslanden wordt wel eens vervelend. Zeer zeker, zij zijn arm. Dat waren
wij in Europa vroeger ook. Wij zijn echter er bovenop gekomen door onze eigen
inspanning. Waarom zij niet? Waarom moeten wij eraan te pas komen?’
Zij geeft daarop háár antwoorden, die ik kan onderschrijven. Mijn eigen standpunt
zou ik beknopt zo willen samenvatten.
Indien wij analyseren wat hulp aan ontwikkelingslanden is - als kapitaalstroom,
hogere prijzen voor grondstoffen, of preferentiële tarieven - dan komt men tot de
conclusie dat wij voor oude problemen van de internationale ‘division of labour’ en
de herverdeling van inkomen staan. Na eeuwen van evolutie (en stellig ook van een
aantal revoluties) hebben de rijke landen het principe aanvaard dat zij die rijk zijn
moeten delen in de lasten van hen die arm zijn.
De interne herverdeling van inkomen door belastingheffing heeft de moderne
‘welfare state’ geschapen. Ofschoon de geïndustrialiseerde landen een dergelijke
herverdeling extern niet hebben aanvaard als een vaststaand principe, gaan
hulpprogramma's, gemeenlijk gestimuleerd door motieven van een verlicht
eigenbelang, een heel eind in deze richting. Dat de kloof tussen de ‘haves’ en de
‘have-nots’ groter wordt, is stellig slecht voor onze wereld. Pogingen om de kloof
te overbruggen zijn niet alleen prijzenswaardig maar ook verstandig. Bittere armoede
moet tot explosies leiden.
Het feit dat geen formeel systeem voor de lastenverdeling bestaat, is waarschijnlijk
de hoofdoorzaak voor de gespletenheid van vele V.N.-organen.
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Het ene landenblok eist een herverdeling van inkomen niet als een morele verplichting
maar als een verkregen recht. Het andere blok kan politiek geen wereldorde
aanvaarden waarin op de basis van ieder land één stem (waardoor een mini-land
hetzelfde stemrecht zou hebben als de Verenigde Staten of Rusland) een meerderheid
kan beslissen over de vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is hulp?
Hoe hoog moet die hulp zijn?
Wie zullen hulp ontvangen?
Hoe zal de verdeling zijn?
Hoe zal de lastenverdeling geregeld worden?

Uiteraard zijn dit problemen die in de eerste plaats de regeringen, die hetzij uit
ethische, economische, politieke of soms zelfs militaire overwegingen hulp verlenen,
aangaan. Het particuliere bedrijfsleven, dat zich tegenwoordig bewust is van zijn
sociale verantwoordelijkheid, kan geen filantropische overwegingen voor investering
doen gelden: zij hebben hun verplichtingen tegenover hun aandeelhouders, die hun
middelen in de onderneming staken.
Hoever kunnen en moeten regeringen gaan?
Streefcijfers als 1% Bruto Nationaal Produkt zijn nuttig en pressie om deze te halen
is nodig. Doch wij moeten realistisch blijven en ons er steeds van bewust zijn dat
indien geen monetair evenwicht in het Westen kan worden bereikt, dit even, zo niet
meer, schadelijk zal zijn voor de ontwikkelingslanden als voor het rijke Westen.
Het overigens voortreffelijke Pearson-rapport voor de Wereldbank gaat in zijn
aansporing dat de regeringen in 1975 0,7% van B.N.P. als steun moeten nastreven
m.i. te ver.
Thans is de totale overheidssteun 0,42% van B.N.P. ofwel bijna $ 7 miljard. Bij
0,7% zou dit in 1968 geweest zijn ± $ 11,8 miljard. Dit cijfer zou oplopen in 1975
tot $ 16,5 miljard. Indien de bijdrage van het bedrijfsleven, die in 1968 $ 5,8 miljard
bedroeg, gelijk zou blijven, zou de totale kapitaalstroom in 1975 meer dan $ 22
miljard per jaar bedragen. Ik geloof niet dat deze cijfers economisch of politiek
haalbaar zijn.
De gemiddelde verhouding tussen overheid en bedrijfsleven was in 1968 54-46%.
Wil men in deze verhouding - indien zou blijken dat het totaal de economie van het
Westen zou verstoren - wijzigingen aanbrengen, dan zouden daaraan politieke
consequenties verbonden zijn die in alle landen tot grotere staatsinvloed zouden
leiden.
Doch laat ik mij mans niet verdiepen in vragen die zich m.i. niet voor zullen doen,
daar het totaalcijfer waarschijnlijk te hoog is. Laat ik daarom
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tot de filosofie terugkeren, want het zijn niet alleen de regeringen, de Verenigde
Naties of het bedrijfsleven die zich zorgen maken over de groeiende kloof tussen de
hoge levensstandaard in het Westen en een economie in het Zuiden die nauwelijks
de eerste levensbehoeften van de grote massa kan dekken. Ook de kerken vermanen
ons herhaaldelijk. De wereldraad van kerken, bijeen in juli 1968 in Uppsala, sprak
zeer duidelijke taal. Kardinaal Heenan in Engeland gaf enkele maanden geleden de
waarschuwing:
‘Iedereen hunkert naar vrede en zekerheid en maar weinigen realiseren zich dat
vrede en zekerheid afhankelijk zijn van gerechtigheid. Indien de rijke landen rijker
en de arme landen armer worden is een botsing onvermijdelijk. Wanneer binnen de
landen de uitersten van rijkdom en armoede voortduren, dan zullen revoluties volgen.
Wanneer mensen zo wanhopig arm zijn dat zij niets kunnen verliezen door opstand,
dan hebben zij alle reden voor opstand’.
Ik vraag mij in dit verband af of het alleen de pessimistische angst is - een soort
angst die ieder dagelijks voelt wanneer hij zijn krant opslaat en leest van meer strijd,
meer moorden, bommen, openlijk verzet tegen elke vorm van gezag: kortom de
voortgaande desintegratie van onze samenleving - die ons kan bewegen een paar
stappen vooruit te doen.
Of kunnen we luisteren naar de meer optimistische opvatting, die ik deel, dat in
het proces van evolutie naast de voorthollende techniek en materiële groei, er ook
in onze Westerse maatschappij nieuwe elementen aan het werk zijn. Deze nieuwe
elementen kunnen meer gerechtigheid, meer samenwerking, en een nuttige dialoog
tussen alle betrokken partijen brengen in plaats van openlijke strijd. In al onze
aarzelende stappen om de arme landen te helpen (van het bedrijfsleven niet minder
dan van hulporganisaties) zie ik een eerste stap, dat wij allen deel willen nemen aan
dit evolutieproces. Wij moeten optimist blijven. Wij kunnen niet voortgaan te leven
in een onbewogen en onbereikbare burcht van overvloed te midden van een
wereldomvattend slop.
Wij moeten zoeken naar de gemeenschappelijke belangen die ons verenigen in
plaats van te dreinen over de vragen die ons verdelen.
Evolutie, niet revolutie, behoort het leidend principe voor de ontwikkelingslanden
en voor ons allen in de geïndustrialiseerde wereld te zijn. Evolutie vraagt om een
dialoog, een volledig bewustzijn aan beide zijden van onze elkaar aanvullende taken
en verantwoordelijkheden in deze wereld vol angst en hoop en om het vaste
voornemen alles te doen wat in onze macht ligt om onze gezamenlijke inspanning
voor de identificatie en implementatie van onze gemeenschappelijke belangen te
verbeteren.
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Béjart: Ten Years After
Eric De Kuyper
Tien jaar lang nu werkt Maurice Béjart met het Ballet van de XXe eeuw. Niet alleen
het mondaine leven in Brussel heeft zich in die tijd rond deze attractiespil geschaard,
maar het hele artistieke klimaat in België is er sterk door getekend. Of dat creatieve
potentieel - die aanwezigheid van Béjart in een centrum als Brussel, in een land als
België - ook de maatschappelijke uitwerking heeft gehad die men er normaal van
mocht verwachten, is een andere vraag. Waarschijnlijk was en is ons cultureel klimaat
te amorf, te provincialistisch om deze kans cultuur-maatschappelijk voluit te benutten.
Slechts gaandeweg en dan nog met veel tegenzin hebben wij Béjart aanvaard. Lees
de landelijke pers van tien jaar geleden er maar eens op na. Ballet was al niet erg
populair, laat staan ballet zoals Béjart dat beoefende: agressief en shockerend. (Maar
die agressiviteit lijkt nu al tam: getuige de reprise van Le Sacre du Printemps dit
seizoen). Op weerstand stuitte ook Béjarts dooreenmenging van choreografische,
theatrale, muzikale en plastische expressiemiddelen in een ‘spectacle total’. Denk
maar aan de rel, in 1963, rond een opvoering van La Veuve Joyeuse die nu gewoon
een moderne enscenering van Lehars operette genoemd zou worden. Dit shockerende
element in Béjarts kunst is een deel geworden van zijn image en het teken van zijn
succes.
Een ander facet van het fenomeen: Béjart is in België uiteindelijk slechts aanvaard
via de erkenning in het buitenland. Van meet af aan trad het Ballet van de XXe eeuw
veel in het buitenland op: regelmatig nam het deel aan de festivals te Baalbeck en
Avignon, eenmaal ook Edinburgh en Bayreuth. Béjart zelf verzorgde ensceneringen
in buitenlandse steden; de belangrijkste: La Reine Verte (1963) en La Damnation de
Faust (1964) in de Opéra de Paris, La Tentation de Saint Antoine (1967) in het Théâtre
de France. Frankrijk, dat op choreografisch gebied aan bloedarmoede lijdt, beneed
ons de aanwezigheid van de Fransman Béjart. Herhaaldelijk werden pogingen
aangewend om hem terug te krijgen. Maar Brussel en de Nationale Opera bleven de
thuishaven. Het buitenlandse succes heeft echter een boemerangeffect gehad: het
was de beslissende factor voor Béjarts
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succes in België. Al was het Belgische leefklimaat er absoluut niet rijp voor. In dat
klimaat werd een creatieve activiteit binnengebracht die meer het internationale plan
(zij het vooral het Zuiden) beheerste dan het eigen milieu beïnvloedde.
De voorbije tien jaar zijn van grote betekenis geweest. In de eerste plaats voor
Béjart zelf. Zonder al te veel concessies heeft hij een eigen oeuvre uit kunnen bouwen.
Ook voor de waarnemers is het een rijke ervaring geweest. Mede omdat Béjart altijd
blijft zoeken, mislukken, veranderen, altijd weer opnieuw en anders begint. Voorop
staat altijd de zorg voor het schouwspel en, nauw daarmee verbonden, voor het
element publiek. In de opbouw van een schouwspel zijn voor Béjart de toeschouwers
van primair belang. Daarbij richt hij zich nooit tot bepaalde groepen of klassen. Hij
heeft altijd geweigerd voor een specifiek opera-publiek te werken (vooral in het begin
heeft hem dat veel moeilijkheden berokkend), maar evenmin heeft hij een zogenaamd
populair publiek op het oog. Zijn publiek is de anonieme massa. Toeschouwers zijn
deelnemers, ‘participanten’; de dansers zijn de uitvoerders; het werk brengt allen
samen in 'n groot collectief gebeuren1.
De constatering dat Béjarts publiek veel jonger is dan doorgaans bij opera, ballet,
concert of toneel, krijgt slechts zin als je eraan toevoegt dat het uitgesproken
enthoesiaste deel van de toeschouwers van bij het begin die kern van jongeren is
geweest die zichzelf herkenden in de shockerende agressiviteit en zich door het
direct-fysieke aspect van Béjarts opvoeringen meer aangesproken voelden dan door
welke andere kunstexpressie ook. De zowel negatieve als positieve respons van de
toeschouwers is altijd bijzonder sterk geweest, de jongste jaren bijna unaniem positief.
Dit is nogal verwarrend als je bedenkt dat een moeilijk schouwspel als Messe pour
le temps présent2 bijna op dezelfde wijze onthaald werd als populaire spelen zoals
De Negende of Romeo en Julia, die niet zo'n boeiende artistieke mislukkingen waren;
het feit dat een catastrofale nieuwe montering van De Vier Heemskinderen (1969)
zowel toeschouwers als vakmensen geestdriftig stemde, is helemaal een raadsel.
Wat is hier gebeurd? Werkt hier een soort mechanisme van de populariteit, gretig
beklemtoond door de pers, die nú helemaal achter Béjart staat? Zijn deze tien jaar
van reüssites en mislukkingen, beide gelijkelijk getuigend van

1

2

Zo gezien zijn we niet ver verwijderd van andere Franse theateropvattingen: in de geest van
Copeau-Vilar, meer misschien nog in de geest van de collectieve roes (onder rituele controle
van het Oeuvre) van een Barrault. Met dit verschil evenwel, dat het ‘oeuvre’ voor Béjart een
amalgaam is van verschillende door hem samengebrachte of door de hele equipe opgebouwde
onderdelen van zeer diverse oorsprong: filosofie, literatuur, muziek, show, enz..
Cfr. E. De Kuyper, Messe pour le temps présent, in Streven, januari 1968, pp. 400-402.
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een echt creatieve obsessie, is deze jarenlange ‘opleiding’ in een tot dan toe nagenoeg
onbekend en zeker niet populair medium (laten we het voor de gemakkelijkheid maar
ballet blijven noemen), dan nutteloos of inefficiënt geweest? Is dit aanleren van een
nieuwe ‘taal’ slechts schijn geweest?
Béjart geniet nu een ongenuanceerde populariteit. Hij zou daaraan toe kunnen
geven. Populariteit schijnt voor hem echter nooit richtinggevend te zijn geweest, wel
zijn persoonlijke artistieke obsessie. En hoe paradoxaal het ook kan klinken, dit is
juist de moeilijkheid met Béjart nú. Zijn houding lijkt me rechtlijnig te zijn, maar
tegelijk ook steeds meer anachronistisch. Toen in 1968, na de Parijse mei-revolte,
ook het festival te Avignon uiteen dreigde te spatten, reageerde Béjart op een manier
die zijn hele denkwereld typeert. Hij wilde absoluut voortdoen: dat was nu eenmaal
zijn plicht als professional. Dansen is mijn beroep, het is de enige manier om me uit
te drukken. Dat is natuurlijk heel mooi, en in de context getuigde het ook van een
overtuiging die inging tegen de heersende stroming. Maar hoe kan een mens anno
1970 gewoon voort blijven doen wat hij al zo lang doet, zelfs al bereikt hij er een
vorm van communicatie mee en werkt hij creatief voort aan een persoonlijke evolutie.
M.a.w. hoe is in deze tijd de individuele artist en schepper, als hij in een bepaalde
fase is gekomen, nog te verantwoorden? Zelfs al werkt hij, zoals Béjart, in een
moderne sfeer en vanuit een actuele bewogenheid. Moeten Béjart en zijn gezelschap,
moeten wij toeschouwers of critici, ieder op zijn manier, in de komende tien jaar nog
maar eens hetzelfde - anders misschien, maar hetzelfde - gaan overdoen? Aan Béjarts
creatieve potentie bestaat geen twijfel; India, zijn nieuwe inspiratiebron, kan hem
beslist nog enige tijd bezighouden. Maar het is juist dat ‘bezighouden’ dat me stoort.
Ik kan me nog jarenlang door zijn talent bezig laten houden, maar de vraag is, of ik
dat nog wil, of dat nog kan, nog mag. Mede door Béjarts toedoen zijn mijn
verwachtingen zo geevolueerd, dat ik nu zou willen dat hij ophoudt met Béjart te
spelen, Béjart te zijn. En die verwachting vloeit, geloof ik, niet voort uit een
geblaseerde vermoeidheid, maar is de reflectie van een andere, bezinnende aanpak
van het hele fenomeen. Béjart zit gevangen in zijn conceptie van het schouwspel en
hij houdt zijn toeschouwers daarin gevangen. Als het nu verder moet, dan moet dat
enge kader van het schouwspel worden opengebroken.

Je danse, donc je suis
Eén van de dingen die we van Béjart geleerd hebben, is juist dat dans veel meer is
dan dans. Hij heeft ons bijvoorbeeld laten zien dat mensen een lichaam hebben, en
dat lichamen geërotiseerde dingen zijn (dat was voor velen de schokkende ervaring
bij het zien van Le Sacre du Printemps in
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1959). Dat we armen en benen hebben, dat we met heel ons lichaam in een altijd min
of meer geseksueerde relatie staan tot anderen. Hij heeft ons attent gemaakt op de
lichamelijkheid van de man (ja, ook mannen hebben een lichaam): vanaf de Sacre
is hij er steeds weer op teruggekomen in de werken die hij ontwierp voor de
belangrijkste mannelijke dansers van het gezelschap: Germinal Casado, Patrick Belda,
Vittorio Biaggi, Paolo Bortoluzzi, Jorge Donne. Dat dans in zijn fysiek aspect iets
te maken heeft met ‘expressie’ en niet zozeer met ‘tentoonstellen’ van lichamelijkheid,
heeft hij op een fantastische manier geconcretiseerd in zijn arbeid met Patrick Belda.
Deze jonge danser, die enkele jaren geleden tragisch om het leven kwam, had niets
van het klassieke danserstype; hij was slungelig, onelegant, mager, maar een
uitzonderlijke danspersoonlijkheid. Béjart exploiteerde zijn anders-zijn niet, maar
respecteerde en integreerde het. Hetzelfde doet bijvoorbeeld Balanchine met zijn
negerdansers: hun neger-zijn verdwijnt niet achter het klassieke dansidioom van het
New York City Ballet, het wordt ook niet extra beklemtoond; het is opgenomen als
een facet in een complexe persoonlijkheidsstructuur. De toeschouwer wordt aldus
getuige van eindelijk eens een geslaagde integratie, waarin de een niet geofferd wordt
aan de ander. Hem wordt - in de beperkte wereld van de dans - geopenbaard dat dit
mogelijk is. Het is een artistieke realisatie van een utopische gedachte die tot
concretisering ervan in de werkelijkheid, buiten het theater, aanspoort. Of zou moeten
aansporen.
Béjart heeft gewerkt als een detector van verborgen waarden, hij heeft perspectieven
geopend die onbekend waren, hij heeft bewustzijn gewekt. Het bewustzijn
bijvoorbeeld dat wij met ons lichaam in een ruimte leven, dat wij daar slecht in leven,
dat onze lichamelijke relatie tot de anderen stroef, strak, a-sensueel, on-menselijk is.
Het zou erg jammer zijn als wij met deze bewustwording niet verder zouden gaan,
er niets méér mee zouden aanvangen. Béjart is een ‘voorbeeld’ geweest, nu moeten
wij het zelf verder gaan verbeelden en realiseren. Te veel krachten heeft hij
losgemaakt, te veel heeft hij gestimuleerd: dit potentieel mag niet opgesloten blijven
in het enge kader van het schouwspel.
Als je bijvoorbeeld de ‘jerk’ uit Messe pour le temps présent meemaakt en in heel
je lichamelijkheid gewekt wordt, en je vindt daarvoor geen andere uitweg dan in een
formeel en steriel applaus, dan leert die frustratie je dat je méér bent dan zo maar
een domme toeschouwer, dat je meer kunt, meer wilt, dat je niet zo maar voor schut
wilt zitten in de schouwburg. Hou me dan niet in je schouwburg gevangen. Buit mijn
frustratie niet uit alleen maar om je eigen creativiteit te voldoen3. Dan interesseert
het ons niet meer

3

In het winterseizoen 1967-'68 is deze muziek van Perre Henry en Michel Colombier een
dancing-succes geweest. Al een begin van dat ‘meer’?
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zo heel veel, hoe ver Béjart nu eigenlijk staat, wat hij verder nog gaat doen met zijn
Oosterse ontdekkingen, met zijn liefde voor Wagner of zelfs met zijn obsessie voor
dans en schouwspel. De kunstenaar als kunstenaar is niet meer interessant.
Dan komt de vraag weer terug die ik hier vorige maand heb gesteld: wat kunnen
wij met onze cultuur doen?4

I have only danced my life (Isadora Duncan)
Eerste constatering. De bewustwording waar we het hier over hebben (het besef van
lichamelijkheid) hebben we verkregen o.m. via een stuk cultuur: Béjarts ballet. Maar
dat wil niet zeggen dat cultuur de enige weg is om tot een dergelijke bewustwording
te komen. Integendeel, cultuur zoals ze in onze maatschappij beleefd wordt (de
‘culture cultivée’), wordt er altijd toe gedreven schermen op te stellen tussen ons en
het werkelijke leven, het werkelijke geluk. Misschien is de omweg via de cultuur
helemaal niet nodig en moeten wij hier zeggen: ‘Merci, monsieur Béjart, het was
allemaal heel mooi, maar nu willen wij ons met ernstiger dingen bezig gaan houden’.
Tweede constatering. Altijd stuiten wij weer op de gevaarlijke tegenstellingen:
cultuur/werkelijkheid, kunst/leven, veredelde vormen van bestaan/dagelijkse
levensvormen, enz., tegenstellingen die waarschijnlijk alleen om economische en
politieke redenen in stand worden gehouden. De enige nog aanvaardbare benadering
van cultuur loopt over de vraag: wat kunnen wij ermee doen, wat is het nut ervan
voor ons aller bestaan?
Betekent dat, toegepast op Béjart: laten wij ermee ophouden aan ballet te doen in
het gesloten culturele milieu en ballet (of hoe het dan ook mag heten) gaan leren aan
de massa? Geen kunstenaars meer, maar pedagogen? Ook dit is een bedrieglijke
tegenstelling, zoals kan blijken uit het leven en het werk van Isadora Duncan5. Steevast
kreeg zij het etiket ‘kunst’ (expressie via dans) of ‘pedagogie’ (lichaamscultuur door
beweging) opgeplakt. Zelf zag zij ook geen andere mogelijkheid: kunstenares of
pedagoge. Maar telkens weer werden deze begrippen doorbroken door haar
‘levenskunst’, haar wilde vitaliteit. Zij was waarschijnlijk geen bijzonder grote
kunstenares6 en haar pedagogische inzichten zijn ook al niet zo hoog aan te slaan.
Maar uit haar memoires blijkt dat het voor ons niet zo heel belangrijk is, of zij een
goede kunstenares of een goede pedagoge was. Belangrijk is alleen wat zij, over haar
dans, over haar pedagogische bekommeringen,

4
5
6

E. DeKuyper, Cultuur als fossiel, in Streven, mei 1970, pp. 812-821.
Isadora Duncan, My Life, London, 1968. Cfr. ook Sewell Stokes, Isadora, London, 1968.
Balanchine noemt haar: ‘awful.... unbelievable - a drunken fat woman who for hours was
rolling around like a pig’.
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over haar liefdesleven heen, als vrouw trachtte te verwezenlijken, in een tijd waarin
zulke dingen niet te verwezenlijken waren, noch via de dans, noch via de pedagogie,
en zeker niet als vrouw in een gevarieerd seksueel leven. In een ongenuanceerde
idolatrie of een gemakkelijke ridiculisering werd en wordt een figuur als deze
‘geneutraliseerd’. Wie zich te intiem met de werkelijkheid bemoeit, wordt
afgezonderd: zijn gedrag wordt ‘buitengewoon’ of ‘merkwaardig’, ‘onnatuurlijk’ of
‘waanzinnig’.

Creativiteit als agressiviteit?
Als ik de trappen opren, twee-drie treden ineens, dan denken mijn collega's dat ik
haast heb. Maar trappen zijn in onze botte architectuur een van de weinige plaatsen
waar ik mijn bewegingscapaciteit even kan testen en uitbreiden, tot de volgende
verdieping. Wij zijn bang voor onze lichamelijkheid. Van kindsbeen af wordt de
lichamelijke expressie ‘geleid’ zoals dat heet. Van volwassenen wordt ze alleen in
welomschreven gebieden getolereerd. Zij kunnen zich bewegen op de dansvloer, die
dan nog goed wordt afgebakend en de dans legt min of meer vaste schemata op.
Seksuele activiteiten mogen alleen plaatshebben in de slaapkamer, met in andere
woonruimten (vraagje: is seksuele activiteit dan geen vorm van wonen?). Spelen kun
je alleen op sportvelden of in clubs, die je alle lust in het spel zouden doen vergaan.
Ballet gaat door voor de ideale vorm van gemediatiseerde ervaring. Enzovoort.
Lichamelijke expressiviteit in niet-gebonden vorm stuit op weerstand. Als ze niet
gesublimeerd wordt in cultuur, wordt creativiteit gedoodverfd als agressiviteit.
Blijkbaar wordt verondersteld dat er ik weet niet welke verborgen destructieve kracht
in schuilt, terwijl creativiteit toch juist als constructief gedrag gezien zou moeten
worden. Marcuse heeft in Eros en cultuur echter duidelijk gemaakt waaróm creatieve
impulsen systematisch afgeweerd en omgebogen worden. Lukt dat niet, dan krijgen
we te doen met ‘verstoren van de openbare orde’, waarop spoedig ‘kwetsen van de
goede zeden’ volgt. Vredelievende dingen als ‘slapen op de Dam’ of ‘zingen in een
tram’ worden agressieve provocaties. De jeugd in haar totaliteit, omdat ze op zoek
is naar expressiviteit, krijgt het stempel opgedrukt van een latent agressieve groep.
Zo beschouwd, lijkt het een onoplosbaar dilemma: echte creativiteit lijkt in deze
maatschappij niet mogelijk omdat ze gebrandmerkt wordt als agressiviteit; juist
daardoor krijgt ze kenmerken opgedrongen die haar uiteindelijk on-creatief maken.
De antithese klinkt zo pessimistisch, dat je soms geneigd bent alles dan maar bij het
oude te laten. Maar het is een valse tegenstelling. Misschien alleen maar een
gemakkelijkheidsoplossing, omdat ze
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creativiteit niet van meet af aan als iets revolutionairs beschouwt. Speelse creativiteit
is slechts zinvol als ze niet alleen maatschappij-kritisch beleefd, maar ook
maatschappij-kritisch gestructureerd wordt. Maatschappij-kritische actie heeft slechts
zin als ze de totaliteit van 't menselijk bestaan helpt omvormen. Regelmatig laat men
zich weer verleiden tot tegenstellingen die er geen mogen zijn7. Op die manier wordt
alle actie (zowel de, laten we zeggen, banaal-creatieve als de maatschappij-kritische
actie, zowel de mentaliteits- als de structuuromwenteling) verlamd. Praktische of
tactische overwegingen kunnen leiden tot onderscheid of verdeling van krachten (wij
hebben inderdaad weinig ervaring en helemaal geen traditie in de strijd op twee
fronten tegelijk), maar dat is iets anders dan scheiding en verdeling uit ideologische
overwegingen.
Tot zulke scheiding en verdeling kom je niet als je creativiteit ziet als de kritische
zelfbesteming en vormgeving van het dagelijkse bestaan, als iets dat dus heel dicht
bij de permanente revolutie ligt. De manier waarop in het vorige nummer van Streven
over maatschappijkritiek en mentaliteitsomwenteling geschreven werd8, lijkt mij
schizofreen, al wil ik aannemen dat ook daar gepleit werd voor het ineenleggen van
de twee. Wel moeten wij dan zien dat creativiteit slechts een schakel is in het proces
van de vermenselijking van het bestaan, die duidelijker en efficiënter gearticuleerd
moet en kan worden in het ruimere maatschappelijke proces.
Speelse creativiteit en structurele maatschappijkritiek liggen in elkaars verlengde.
De sub-cultuur en de massa-cultuur, die tegenwoordig wel eens doorgaan voor timide
vormen van creatief gedrag, brengen uit zichzelf geen revolutie teweeg, maar het is
nogal naïef er daarom zo hard tegen van leer te trekken9. Nuttiger is het, ze in een
revolutionaire zin te gebruiken10.
Neem bijvoorbeeld het fenomeen van de pop-muziek. Telkens weer merk je dat
er op de massaal bijgewoonde pop-festivals (Monterey, Isle of Wight, Hyde Park,
de 300.000 in Altamont) een grote latente agressiviteit aanwezig is, die zich af en
toe in bloedige brutaliteit ontlaadt (Altamont). Maar wat is die agressiviteit anders
dan de uitdrukking van zoveel opeengehoopte frustraties, dat ze ook in zo'n
bijeenkomsten niet meer ‘opgelost’ kunnen worden11? Hoe negatief ook geformuleerd,
het is een vorm van maatschap-

7
8
9
10
11

Cfr. bijvoorbeeld de controverse tussen Roel van Duyn en Ton Regtien, in De Nieuwe Linie,
4 april 1970.
Fr. Van Bladel, Stemmen van jongeren, en J. Art, De andere studentenbeweging, in Streven,
april 1970, pp. 659-660 en 685-689.
Zoals Ton Regtien in het al eerder geciteerde gesprek met Roel van Duyn, of zoals Konrad
Boehm in Student, no. 7, maart-april 1970.
Cfr. H.M. Enzensberger, Baukasten zu einer Theorie der Medien, in Kursbuch, 20, 1970.
‘Die Menschen hier leben in so schlimmen Verhältnissen, dass sie einem die Faust zeigen,
um ihr Bedürfnis nach Freundlichkeit auszudrücken’ (Peter Schneider).
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pijkritisch gedrag waarvan de wortels elders gezocht moeten worden. Het lijkt mij
gevaarlijk, de componenten van dit gedrag niet eerder te analyseren en te structureren:
daar waar ze verscholen zitten in de dagelijkse banaliteit. Wat gebeurt er zo
bijvoorbeeld met pop-muziek waar ik naar luister in mijn woonkamer? Ze zet me
aan tot ‘meer’, in dit geval: ik voel de behoefte om de beat fysisch aan te voelen, om
te zetten, aan een analyse te onderwerpen via mijn hele lichaam. Ik ga dansen. Is dat
alleen maar een escapistische roes? Ik dans niet in een daarvoor gereserveerde
dancing, maar thuis: waar het binnendringt in mijn intimiteit, wordt dansen iets heel
ongewoons. Ik beschik slechts over enkele vierkante meters, tussen mijn boekenrek
en mijn tafel. De architect heeft de zoldering bijzonder laag gehangen. De
meubelontwerper heeft verdomd scherpe hoeken aangebracht aan mijn stoel, een
stoel waarin ik wel een boek kan zitten lezen, met iemand van op afstand kan zitten
praten, maar ik kan hem niet betrekken in mijn beweging, ik kan hem geen trap
geven, ik kan hem niet omhoog gooien, ik kan er niet mee wonen. Dan praat ik nog
alleen van de meest eenvoudige, levenloze dingen. Maar ik heb ook buren,
huisgenoten, of misschien gasten in huis. Zij vragen zich af: wat gebeurt hier? Mijn
tenslotte toch heel normale, kleine poging tot sensorische omgang met mijn milieu
komt hun verschrikkelijk agressief voor. Omdat ik hen eraan herinner (zoals ikzelf
voortdurend door anderen eraan herinnerd word) hoe oncreatief wij leven, hoe weinig
wij in staat zijn vorm te geven aan het bestaan. Dansen op transistor-muziek kán
aldus maatschappijkritiek worden. In plaats van de arabesken van een Fonteyn, de
jetés van een Noereyev of de invloed van Wagner op Béjart te analyseren, kunnen
wij misschien beter eens op een druk verkeerspunt gaan staan en daar zien hoe de
mensen over straat lopen, en waarom zij dat zo doen. Maatschappijkritiek schuilt
aldus wel degelijk in alles: ze kan gaan van de beat van een rockplaat tot mijn
weigering om me te laten leven door een maatschappij die het leven uitbuit. Maar
de maatschappijkritiek door middel van wat vlak bij ons ligt, is misschien het meest
sprekend; ik weet het niet, het is maar een vraag. In ieder geval mogen wij ook die
kans niet onbenut laten. Wij hebben immers nog alles te leren om te kunnen leven
zoals we zouden moeten leven.

Leren leven?
Kun je dat leren? In Joy. Expanding human awareness12 doet William C. Schutz een
poging om dit leren leven te systematiseren. Hij gaat uit van de

12

William C. Schutz, Joy. Expanding human awareness, Grove Press, Ned. Vert. Blij, NVSH.
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gedachte dat wij ons menselijk potentieel niet kennen en dat dit een van de redenen
is waarom wij zo weinig blij zijn, waarom ook onze inter-menselijke relaties zo
hortend verlopen. Zijn methode staat vaag in het teken van de existentie-filosofie,
maar steunt vooral op psychotherapeutische inzichten en gebruiken (‘human-relation
training’, dans en drama), gekleurd door wat Oosterse filosofie en religieuze
praktijken. Zijn bedoeling is beslist minder lachwekkend dan op het eerste gezicht
kan lijken (weer eens die neiging van ons om, zodra elementaire menselijke behoeften
heel simpel aangepakt worden, dat in het belachelijke te trekken). Storend is niet dat
klemmende aspecten van het bestaan zo simpel aangepakt worden, maar dat er zo
systematisch aan gelaboreerd wordt. Vanzelf wordt het dan gemakkelijk een ‘therapie’
voor zieke mensen (al zullen wij allemaal wel een beetje ziek zijn), niet een methode
om de hele maatschappij zo te veranderen, dat het voor iedereen mogelijk wordt
gezond te zijn. Terloops merkt Schutz wel op dat hij met zijn aanpak tegen de hele
cultuur ingaat13. En dat blijft inderdaad het belangrijkste: dat je met zo iets
‘onschuldigs’ als het ‘verruimen van het menselijke sensuele veld’ vanzelf tegen een
hele cultuurtraditie aanbotst en in conflict komt met al de Waarden waarop het
maatschappelijk systeem bestaat. Reorganiseer ik mijn dagelijks bestaan, dan kom
ik noodgedwongen in conflict met mijn omgeving. Daaruit kan ik de consequenties
trekken voor een reorganisatie van het hele bestaan, ook in zijn
politiek-maatschappelijke aspecten.
Ben ik ver afgedwaald van mijn onderwerp: Béjart en zijn tienjarige activiteit in
Brussel? Ik geloof van niet. Béjart heeft eraan meegeholpen, ons bewust te maken
van onze lichamelijkheid in tijd en ruimte. Wat is ballet anders dan die bewustmaking?
Wat kan hedendaags ballet in de grond anders nastreven dan die bewustwording
toegespitst op de dagelijkse ervaring van vandaag en geprojecteerd in de huidige
maatschappelijke werkelijkheid. Gebeurt dat - en dat is het stadium dat we na tien
jaar Béjart bereikt hebben - dan wordt ballet een onverdraaglijke spiegel van een
utopische werkelijkheid. Het houdt een utopisch beeld voor dat we niet meer kúnnen
blijven bekijken in de prachtige spiegel van een ballet-‘opvoering’, waarvan we gaan
beseffen dat wij het zelf kunnen realiseren. Bij die realisatie is niemand te veel. Ook
Béjart kan eraan meewerken. Hij kan helpen onze wensen beter te formuleren, ze te
articuleren in de werkelijkheid. Buiten de schouwburg.

13

ibid., p. 11.
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Cultuur als mobile
Carlos Tindemans
1
Ik ga ervan uit dat iedereen recht heeft op zijn opinie. Daarmee lig ik al dwars vóór
de cultuur-visie van Eric De Kuyper1. De wrede constante van zijn betoog is immers
dat hij geen nuances in het toch zo ruime verzamelbegrip onderscheidt en de hele
cultuur en bloc naar de verdommenis jaagt. Of toch niet de hele cultuur, vooralsnog
enkel de ‘traditionele’. De betekenis van dat adjectief is me niet zonder meer duidelijk;
in ieder geval wil het veralgemenend zijn, geen gradatie aanvaarden. Gaat het om
vormen die naar een verleden verwijzen, maar in de actualiteit nog intact worden
toegepast? Of om ideeën uit het verleden die niet meer beantwoorden aan de huidige
denkmentaliteit en dan m.i. ook vrij onschadelijk zijn? Hij heeft het over
‘overgeleverde vormen en genres’, en schijnt dus meer te mikken op verpakking dan
op lading. Terwijl mij de verschaalde vormelijkheid vrij onbelangrijk voorkomt,
tenzij deze een logische expressie zou zijn van een beleden waarde en waarheid. Ik
wil echter aannemen dat ook De Kuyper naar deze essentiële gronden wil verwijzen.
Meer duidelijkheid zou zijn argumentatie echter hebben bevorderd.

2
‘Maakt cultuur mensen gelukkig?’. Ik heb nauwelijks het recht deze wijze van
vraagstelling emotioneel te achten. Maar mét de rillerige intonatie duiken ook andere
associaties op. Zou ‘geluk’, gesteld dat dit een eindeffect dient te wezen, soms met
een van die ‘waarden’ vertegenwoordigen die De Kuyper elders zo kranig onder de
tafel veegt? Ik huiver voor dit heilsperspectief dat meteen de hele cultuur onderwerpt
aan voorwaarden die vandaag inhoudelijk misschien verschillen van voorgaande,
maar wezenlijk eenzelfde utopische dimensie opleggen. En ik beken dat ik me liever
tot de skeptische dan tot de utopische generatie reken. Ik dacht dat het utilitaristische
effect van de cultuur, het nutsperspectief, een typische uiting

1

E. De Kuyper, Cultuur als fossiel, in Streven, mei 1970, pp. 812-821.
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van burgerlijk sentiment en bourgeois ideologie was? Waarom preciseert De Kuyper
niet wat ‘geluk’ voor hem is, of hanteert hij deze term met dezelfde bedreigende
subversiviteit als waarmee hij het begrip ‘cultuur’ voortdurend in discussie gooit?
Hij argumenteert stenografisch, en dat komt de logische samenhang niet ten goede.

3
De Kuyper neemt het woord ‘ritueel’ in de mond als een verfoeilijk reclamebegrip.
Het verwijst in zijn ogen vandaag nog steeds naar de intrinsieke ontstaansvoorwaarden
van het theater in oertijden. En dat kán dan niet omdat het niet mág. Voor mij mág
het niet omdat het niet kán. ‘Ritueel’ verwijst niet naar een ongewijzigd want
onwijzigbaar patroon. Uiteraard bestaan er in het theater en elders erkenbare
grondstructuren, vroeger net als nu, en elke generatie heeft er, zowel onbewust als
in taaie opzettelijkheid, een eigen verantwoording en aanvaarding d.w.z. een eigen
adaptatie van gegeven. Niet het bestaan van rituele constanten moet worden
afgewezen, maar het feit dat ze zonder persoonlijk zowel als collectief onderzoek
naar hun deugdelijkheid worden overgenomen en toegepast. Om een eigenlijk toch
willekeurig voorbeeld te noemen: de tragedie is niet een vorm maar een basisgevoel
van de mens. Aangezien nu de voorwaarden tot het opbouwen en formuleren van dit
grondgevoel mede maatschappelijk bepaald worden, zal dat in iedere tijd weer anders
gebeuren. De Griekse tragedie kan de onze niet zijn; daarom is ze nog niet
noodzakelijk een fossiel, omdat ze immers een dualiteit personifieert met betrekking
tot ons eigen ‘tragische’ inzicht, dat dan zowel tot instemmen als tot afwijzen kan
leiden.
De Kuyper geeft toe dat de cultuur niet beschouwd mag worden als een monolitisch
blok, dat de cultuurvormen verscheiden zijn. Maar met dat inzicht doet hij verder
niets, want onmiddellijk daarop gaat hij over naar de nutsvraag. Hij schijnt de
dagelijkse routine van het consumptietheater voor de essentie van het theater te
nemen. Potentie en praktijk zijn echter geen synoniemen. De essentie van het theater
bestaat juist in het nooit voltooid zijn, in het voortdurend onderweg zijn naar een
volgende weer even immanente fase. Iedere generatie neemt er iets (of veel) van
terug en voegt er een heleboel bij, wat dan weer vergaat of blijft. Alleen dit reeds
maakt het organisch onmogelijk dat cultuur ooit echt fossiel wordt; ze is integendeel
nooit voltooid. De Kuyper merkt niet dat zijn opstel een eigen aandeel uitmaakt om
de essentie van de cultuur te bestendigen voor deze tijd, voor deze wereld, voor het
type mensen van vandaag. Omdat hij meent een volstrekt nieuwe visie te ontwikkelen,
bevestigt hij in zijn negatie de zinvolheid van al wat aan hem vooraf is gegaan. Over
niet al te lange tijd zal een
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nieuw medewerker van Streven deze bijdrage van De Kuyper ‘eigenaardig’,
‘folkloristisch’ of een ‘historisch document’ (met tongue in cheek) noemen en
overgaan tot een eigen iconoclastische pose die op haar beurt cultuurbevorderend
kan (zal) uitvallen.

4
Deze medewerker zal misschien niet, zoals ik, struikelen over het gelijkschakelen
van ‘nut’ en ‘functie’. Zeker zal hij dik moeten blijven onderstrepen dat we de
schamele resten van een voorbije cultuur dienen op te nemen in de actualiteit, d.w.z.
‘toetsen op de existentieel-politieke functie die ze kunnen hebben in de wereld van
vandaag’. Ik ben van oordeel dat dit vandaag reeds (zoals vroeger ook overigens)
gebeurt in iedere ernstige activiteit in het theater. Maar ik wil dan wel even herinneren
aan de theaterevolutie in de laatste decennia, die tot even radicale stellingen ten
opzichte van het theater als fenomeen heeft geleid als De Kuyper inneemt ten opzichte
van de hele cultuur.
Max Frisch heeft geschreven dat het effect van het absurde theater is uitgelopen
op de depolitisering van de toeschouwer. Het nut ervan is wel geweest dat het absurde
theater verborgen gedrags- en waardenormen van de maatschappij heeft weten te
openbaren. Daarmee is de functie van het theater grondig gewijzigd: niet meer de
bestaande realiteit werd ontmaskerd, wel de opstelling van de toeschouwer ten
opzichte van die realiteit. Dat wil zeggen: het theater werd de plaats van de
onwillekeurige zelfopenbaring van een door het publiek vertegenwoordigde
maatschappij. Ik wil rustig aannemen dat andere expressiemiddelen hetzelfde hebben
gedaan; het gaat niet om de voorrang van het ene medium op het andere, maar om
de intrinsieke potentie: het theater heeft dat gedaan in zijn eigen idioom, dat niet
hetzelfde is als dat van andere media. De meerwaarde van de film roept bij mij niet
automatisch om tegenspraak, al lijkt De Kuyper vooral deze als een uitdagend
argument te gebruiken. Overigens wil ik het hem zien bewijzen en niet alleen maar
beweren. Hoe dan ook, het effect of dan toch de functie van het theater lijkt
gereduceerd te worden tot een observatieveld voor de socioloog en een opinietest
voor de politicus. Het totale oordeel beperkt houden tot de extrinsieke kritiek bevredigt
mij niet, maar zelfs op dit domein is de niet-fossilisering nog altijd evident.
Daarom even overwippen naar Peter Weiss. Die heeft zich voorgenomen voortaan
alle esthetische overwegingen uit te schakelen en uitsluitend naar politiek effect en
nut toe te werken. Dat roept toch enkele bedenkingen op. Wie van het theater een
politieke arena maakt, bevordert de naïeve (niet in Brechtse zin) illusie dat de revolutie
al binnen de theaterruimte gerealiseerd kan worden. Theater wordt een vervangruimte
voor politieke actie. Dan
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was de Duitse acteur Ernst Busch eigenlijk consequenter: die verliet het theater om
zelf te gaan vechten in de Spaanse burgeroorlog. Nu geloof ik echt ook wel dat er
andere vormen van politiek engagement denkbaar zijn. Maar de kwalitatieve afstand
tussen de bereidheid tot actie van de acteur die in de schouwburg rondloopt met een
collectebus voor ideologische slogans, en van de acteur die de planken ruilt voor de
realiteit van de politieke strijd, raakt toch aan vragen die het politieke theater (niet
alleen inhoudelijk, maar ook vormelijk) voortdurend zelf oproept. De structuur van
het politieke theater loopt onvermijdelijk uit op het opheffen van het theater zelf en
onderwerpt het theater aan criteria die in de politieke actie werden gewonnen. Het
resultaat, de crisis van het theater, vandaag de dag inderdaad internationaal te merken,
is een logische afsluiting van een zelfgekozen doelstelling, die wel met
theatermiddelen werd uitgebouwd, maar daarmee zijn andere deelinhouden van het
theater, is het theater als communicatiefenomeen nog niet dood.
Dat nu heeft Peter Handke ingezien. Hij constateert de interne tegenspraak van
een engagement dat niet los wil van de scenische realiteit (die de reële wereld slechts
kan ver-beelden, niet af-beelden) en toch naar buiten wil werken. Hij vangt die
ambivalentie op in de uitdaging aan het theater als bestaansfenomeen. Hij onderscheidt
tussen het Theatertheater als artistieke zijnswijze en het Strassentheater dat weliswaar
een spel wil blijven maar naar direct-politieke actie tendeert, d.w.z. wil afzien van
elke kunstexpressiviteit en enkel nog de analogie wil bewaren: getheatraliseerde
realiteit. De Kuyper zal het wel erg moeilijk hebben om de theatralisering van onze
maatschappelijke gedragsuitingen te loochenen en dat wil, als resultaat, ook zeggen:
de esthetisering van de werkelijkheid. Bestaansvraag: je kunt dan wel de werkelijkheid
in een spel voorstellen maar kun je met de werkelijkheid ook spelen?
Het protest van de jonge generatie tegen het artistieke theater is wel te verklaren.
Zij zijn ontgoocheld over het uitblijven van maatschappelijk effect via Brechts theater,
dat een esthetisch fenomeen is gebleven. In een frustratiereflex trachten zij nu de
oorzaak hiervan op het theater zelf af te wentelen: alleen al doordat het binnen de
bestaande maatschappij functioneert, helpt het de ware structuur van de maatschappij
te camoufleren. Ik kan hier niet meteen uitmaken of deze zienswijze steekhoudend
is of niet. Op zichzelf echter bewijst ze al dat het voortbestaan van de cultuur
gegarandeerd is, er worden immers telkens nieuwe werkdoelstellingen gezocht een
nieuw politiek engagement, en dus ook nieuwe esthetische vormen en normen. En
dat is iets wat Brecht (die, tussen haakjes, niet voor de film is gaan werken zoals
Johan Cruyff geen gewichtheffer is geworden) jaren geleden reeds heeft geformuleerd:
‘Immer nur dort Kunst einsetzend, wo
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sie für ihre Absichten nötig ist, werden sie eine Kunst aufbauen; denn es wird
zweifellos eine Kunst sein, die Welt so darzustellen, dass sie beherrschbar wird’.
Dat dit het zoeken zal inhouden naar een eigentijds actief ritueel, is voor mij geen
vraag; dat dit noodzakelijk een ander ritueel zal zijn dan het antieke oerreligieuze,
waarvan De Kuyper mismoedig meent dat het nog steeds doorwerkt, evenmin. Dat
dit ook via een vertalingsmedium in het bereik kan komen, lijkt me ook wel
waarschijnlijk. Maar ik kan niet meedoen aan de euforie die meent dat film daar
zonder meer het meest adequate middel voor is.

5
Ik ben het met De Kuyper eens dat het overdragen van een produkt naar een ander
medium noodzakelijk een wijziging van dit produkt meebrengt. Toch lijkt me het
probleem iets minder simplistisch te zijn. Natuurlijk kan iedereen zijn Wagner
beluisteren zoals hij daar zin in heeft. Alleen, wat zegt dat over Wagner? Je kunt de
structuur van een werk toch pas beoordelen als je ze eerst benadert in de vormelijkheid
die de auteur bedoeld heeft? Het verhaal van De Kuyper zegt hoogstens iets over de
beluisteraar, maar niets over juist dít werk van Wagner. Overigens zwijgt hij in deze
context over de functie (laat staan het nut) van Wagners werk, en spreekt hij
uitsluitend over de modaliteiten in de presentatie, in het contact, die slechts
modaliteiten zijn in een dan nog individuele ervaring. Zoals zwembewegingen op
het droge toch ook maar een matig juiste indruk geven van wat een kanaalovertocht
waarschijnlijk is.
Zo zie ik De Kuyper, helaas, voortdurend bezig met een moderniteit die de grond
niet raakt. Jan Kott blijkt hij wel te willen accepteren, maar hij verwijst niet naar
diens historisch-materialistische, wat zeg ik, Stalinistische logica, ondialectisch en
bepaald vooringenomen. Peter Brook valt blijkbaar minder fossiel uit; dat vind ik
ook, maar dan moet je er wel bij nemen dat juist Brook volop bezig is met het
ontwikkelen van een eigen ritueel. En geldt hetzelfde niet voor de film van Werner
Schroeter, waar heel De Kuyper's essay op uitloopt? Het oordeel over deze film
wordt toch alleen maar bereikt via een esthetische analyse, die leidt tot een evaluatie,
een waardering met maatschappelijke boventonen. Deze film zou een ‘menselijke,
ongecompliceerde benadering’ zijn. Nee toch: toch meer een subversieve vertekening
van een objectieve werkelijkheid, een vertekening die een autonome waarde heeft
verworven. De waardering daarvoor komt slechts tot stand via de analyse van een
ritueel dat, hoe dan ook, door de auteur erkenbaar in zijn produkt is gelegd en
ervaarbaar wordt voor de kijker. Niets nieuws onder de zon dus. Maar wel telkens
anders. Zoals het hoort. Niet hét theater wordt bedreigd, wel een theater; een
conventionele beeld-
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voorstelling, een tijd- en ruimtegebonden centrum gaat verloren, niet hét centrum,
niet hét beeld, omdat hét centrum telkens weer opnieuw bepaald en gevonden moet
worden.

6
Ik kan me tegen De Kuyper verzetten op zakelijke gronden: concrete vergissingen,
denkfouten, deficiënte informatie, logische valstrikken. Daarmee zou ik het
belangrijkste missen: de kwaal is mentaal. Het voortdurend opmeten van de relatieve
zinvolheid van de cultuurbedrijvigheid en de eigen bijdrage daarin is zonder meer
gezond. Gevoelens van machteloosheid en ongeduld, voortvloeiend uit het besef dat
aan die cultuuractiviteit heelwat schort en dat er ogenschijnlijk slechts weinig aan
te doen valt, gewoon uitgeven voor een objectieve waardebepaling en momentopname,
is echter fout. De Kuyper's visie is boeiend in de mate waarin ze zijn eigen relatie
en de denkwijze van een aantal generatiegenoten aangeeft; in de mate waarin deze
eigen visie wil doorgaan voor universeel en fenomeen-immanent, is ze echter
irrelevant. Het resultaat, althans voor mij, is: verdriet.

Repliek
1. Uitdrukkelijk wil ik herhalen dat mijn opstel handelde over een bepaalde vorm
van cultuur, de ‘traditionele’ cultuur, de ‘culture cultivée’: ‘de redundantie in de term
wijst er al op dat deze cultuur niet meer zo vanzelfsprekend is, dat wij iets menen te
moeten cultiveren dat ons eigenlijk vreemd is (geworden)’. Uitdrukkelijk schreef ik
ook dat er in die vervreemding, die ‘fossilisering’, gradaties zijn; juist daarin zie ik
een aansporing om alle cultuurverschijnselen steeds weer opnieuw op hun existentiële
functie voor de maatschappij van vandaag te toetsen. Het gaat daarbij niet alleen om
de cultuur uit een ver verleden. Met opzet ben ik uitgegaan van het voorbeeld van
de animatiefilm, een cultuurvorm uit de tijd van de ‘technische reproduceerbaarheid’.
Ik wil de technisch reproduceerbare cultuur niet antithetisch tegen de ‘culture cultivée’
stellen. Ik wil álle cultuurverschijnselen kritisch toetsen, en álle cultuurbenaderingen.
Ook de mijne. Ik probeer mijn thesis ook op mezelf toe te passen. De verwachting
dat
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binnen niet al te lange tijd een nieuw medewerker van Streven mijn opstel een ‘fossiel’
zal vinden, schrikt mij dus helemaal niet af.
2. Geluk is voor mij inderdaad misschien de enige waarde. Daarom ben ik er
helemaal niet bang voor, cultuur op een utilitaristische manier in te zetten voor een
maatschappelijke verbetering van ons aller individuele bestaan (is dat misschien een
aanvaardbare definitie van ‘geluk’?). Cultuur is daarom een vorm van ‘zijn’.
Gewoonlijk wordt cultuur beschouwd en beleefd als een vorm van ‘hebben’: een
subtiel vermomd middel om bezit (macht, prestige, discriminatie op grond van
cultuurbezit, enz.) te vermeerderen, een veredelde vorm van het ‘Leistungsprinzip’.
Dat heb ik in mijn stuk niet duidelijk genoeg uitgewerkt. Ik zal erop terug moeten
komen.
3. Tindemans beperkt zich tot zijn eigen gebied, het theater. Wel betrekt hij daar
heel veel in, maar hij neemt er nooit afstand van. Hij is een specialist. Hij toetst een
stuk cultuur binnen in het eigen systeem, maar stelt het systeem zelf niet in Frage.
Dat staat voor hem vast, is bezit. Zijn cultuur als mobile is daarom een beweging op
zichzelf, een ‘éternel retour’, een perpetuum mobile. Typisch is in dit verband: ‘Niets
nieuws onder de zon dus. Wel telkens anders. Zoals het hoort’.
4. ‘Ritueel’ gebruik ik niet alleen in verband met theater. Wel in de zin van W.
Benjamin (en vele anderen na hem, vanuit andere perspectieven: een Caillois
bijvoorbeeld, een Eliade), om de uniciteit aan te duiden en wat daar allemaal verband
mee houdt op maatschappelijk vlak. Natuurlijk heeft het begrip ook een meer
specifieke, magische of religieuze, betekenis. Maar ook in de meest profane
verschijningsvormen van de ‘culture cultivée’ speelt het een wezenlijke rol. Dat zie
je duidelijk als je tegenover de uniciteit van de ‘culture cultivée’ de multipliciteit zet
van de technisch reproduceerbare cultuur (cfr. Benjamin, op. cit., p. 19 en vlg). Wie
zich echter uitsluitend in de eigen kring van de ‘culture cultivée’ blijft bewegen,
krijgt deze verschuiving niet in het oog.
5. Het is er me nooit om te doen, iets nieuws of wereldschokkends te schrijven.
Ik hoop alleen maar - zonder er veel van te verwachten (want juist mijn toenemend
scepticisme dwingt me utopischer te gaan denken!) - dat mijn geschrijf
‘cultuurbevorderend’ kan werken. Het wil geen ‘iconoclastische pose’ zijn, wel een
gewone kritische arbeid. Ik vraag niet beter dan dat anderen mijn pogingen aanvullen.
Als zij mijn ‘concrete vergissingen, denkfouten, deficiënte informatie en logische
valstrikken’ willen en kunnen corrigeren, ben ik hun dankbaar. En graag bereid tot
wederdienst. Maar deze activiteit lijkt me slechts van bijkomstig belang. Bijgevolg
ga ik maar liever over naar een volgend punt van de dagorde.
E. De Kuyper

Streven. Jaargang 23

939

Jef Geeraerts: Hoe links is een bourgeois?
Leo Geerts
In Ik ben een linkse bourgeois1 kun je in feite al bijna alle tegenstrijdigheden lezen
die over Jef Geeraerts ondertussen door anderen zijn verkondigd. De man is niet
ernstig, maar ironisch. De titel zelf is een ironische uitdaging, een zelfbevestiging
tegen de actuele eis in, dat een schrijver ééndimensionaal katholiek of socialistisch
of wat dan ook zou moeten zijn. ‘Ha, ze denken dat ze me kunnen tam maken met
een beurs en die prijs’ betitelde De Nieuwe Linie een interview naar aanleiding van
de Driejaarlijkse Staatsprijs voor het proza. Op een dergelijke manier zet Geeraerts
zich in Gangreen2 af tegen de Belgische politiek in Kongo; naar aanleiding van de
moord op een neger, door de verteller zelf, zegt hij: ‘ik schreeuwde luidop vloeken
en verwensingen en wreekte me in die seconden op het hele zwarte ras, ik wreekte
ook de onvergefelijke lafheid van mijn regeerders, die niet hadden durven te vechten
voor dit prachtige land, en de schokken werden zwakker en zwakker en ik begon ze
te tellen, het was als tijdens een orgasme na lange onthouding, de zaadschokken
houden niet op en toen werd hij opeens slap’ (208).
Op dergelijke uitlatingen is de beschuldiging van kolonialisme en
‘Herren’-mentaliteit gevestigd, die Geeraerts naar het hoofd is geslingerd. De
Herren-mentaliteit is bijvoorbeeld terug te vinden in de episode uit Gangreen met
Catherine de Bora. Deze inheemse prinses en haar vader zijn ‘bijzondere’ mensen,
geen laffe, bange, kleine kruipers. Dat ze hun ‘bijzonder’ karakter danken aan hun
feodale heerserspositie, heeft voor Geeraerts geen belang. Belangrijk is alleen dat
hij zich mét hen kan afzetten tegen de ‘kruidenierspolitiek’ in de voormalige kolonie,
tegen de slaafsheid van de negermassa en tegen de westerse, burgerlijke moraal.
Typerend is bijvoorbeeld de minachting waarmee hij de douane aan de grens tussen
Catherine de Bora's rijk en de Belgische kolonie bekijkt: ‘het duurde wel tien minuten,

1
2

J. Geeraerts, Ik ben een linkse bourgeois, Marnixpocket 45 (Werk van nu 2), Manteau,
Brussel, 1967.
Id, Gangreen I, Black Venus, Marnixpocket, Manteau, Brussel, 1967.
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het einde van de blonde politiestaat, Pangermaans fascisme’ (116). Op een dergelijke
manier moeten de westerse filosofen het ontgelden: ‘Plato, Aristoteles, Paulus, Hegel,
Descartes, Kant, degenen die het Westen voorgoed hebben bevroren’ (112). En de
missie-scholen, die de instinctieve, ongeremde seksuele bevrediging van de
negermeisjes bedreigen. Het gesprek met Thérèse in bed onthult de ironie: wat het
kind begrepen heeft van de katholieke moraal, komt neer op kinderachtige, irreële
femelarij. Geen wonder dat Geeraerts besluit: ‘Erger, Epapa, ze maken er bange
vrouwen van, dat is het vreselijkste soort dat ik ken’ (24-25).
Dit geheel van tegenstrijdige reacties, dat slechts tot eenheid wordt gebracht door
de zelfbevestiging, door het individualistische vitalisme, kon niet anders dan
aanleiding geven tot politieke, ideologische en ethische reacties. Ondanks zijn
brallerige stijl in de beschrijving van seksuele en jachtpartijen, komt Geeraerts zelf
tot de vaststelling: ‘en ik slechts een bronstige bok, een wezen dat door een
opgeschroefd vitalisme wil ontsnappen aan het bewustzijn, het tekort van zijn ras’
(124).
Ook hier zit nog de tegenstelling in: ondanks de meewarigheid om het eigen
‘opgeschroefd vitalisme’ gebruikt Geeraerts de term ‘ras’ als verklaring voor zijn
houding. Ondanks de ironie van Ik ben een linkse bourgeois, van het toneelstuk De
zeven doeken der schepping, van de ‘Kommentaar Post Factum’ of de ‘Kruisweg
1968’ (in Indian Summer), ondanks de intelligente distantie dus, steekt opeens een
irrationeel begrip als ‘ras’ de kop op. De moeilijkheid bij Geeraerts zit echter juist
hierin: het individualistisch vitalisme (‘het stroomt als lava’, zegt Marnix Gijsen!)
biedt geen aanvaardbaar alternatief voor de burgerlijke vernauwing van het mens-zijn,
is geen antipode van de ‘kruidenierspolitiek in Kongo’ en brengt geen verlossing uit
de fundamentele verwarring in Geeraerts zelf. Juist door als geweldenaar tegenover
de kruidenier te gaan staan, wordt hij een geschikt instrument voor die momenten
waarop de kruideniers huurlingen nodig hebben.
Met deze problematiek raakt Geeraerts een gevoelig punt in de discussie over de
‘grens’ die aan de westerse vrijheid wordt gesteld. Ook wie met heel zijn hart en
verstand de jeugdrevolte van vandaag toejuicht, kan niet blind blijven voor het
hysterische karakter dat allerlei uitingen van deze jeugdcultuur kenmerk3. Ook wie
de zelfbevestiging van Geeraerts toejuicht, omdat ze afrekent met de moralistische
vervreemding van de kleinburger, kan niet anders dan deze Herren-moraal als
alternatief afwijzen. Wat bij Henry Miller nog aanvaardbaar is, vooral omdat de
vitale uitleving daar in een underdog-situatie wordt beleefd, wordt bij Geeraerts een
onaan-

3

O.m. het ster-systeem, dat op het ogenblik veel levendiger is in de ‘underground’ dan in de
pop-wereld. Cfr. Elly de Waard in Vrij Nederland, 7.3.70.
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vaardbaar machtsmisbruik, hetgeen meer blijkt uit de moordpartijen aan het eind van
Gangreen dan uit de erotische scènes.

Geen zelfportret zonder Umwelt
Uit het vorige is al duidelijk geworden dat Geeraerts' opties niet los gemaakt kunnen
worden van de wereld die hem gemaakt heeft. In deze wereld van de westerse
kleinburger doet men alsof seksualiteit niet bestaat, alsof fysieke energie niet
gewelddadig zou zijn, alsof een ongestoord pantoffelbestaan de hoogste menselijkheid
vertegenwoordigt. In Zonder Clan4 rekende Geeraerts af met de huwelijksmoraal,
die een goed huwelijk ziet als een samenleven waarin door geen van beide partijen
eisen worden gesteld, waarin alleen maar vriendelijk en lankmoedig eisen worden
ingewilligd, zij het met smart en berusting vanwege de frigide echtgenote: de
levensvreemde vriendelijkheid waarmee vooral in katholieke voorlichtings-werken
over ‘de harmonie der geslachten’ wordt gesproken. Tegenover vegeteren, doen-alsof,
verkeerd begrepen ascese en vooral tegenover de angst stelt Geeraerts ‘leven’.
Wat in Zonder Clan ontbreekt - en in Gangreen veel sterker aanwezig is op het
familiale vlak -, is de humane aanvaarding van het leed. ‘Ik zal in ieder geval geen
ogenblik aarzelen als ik merk dat ik fysiek of geestelijk niet meer meekan. Als de
afbraak zich aankondigt. Als ik niet meer integraal op mezelf kan rekenen. Vroeg of
laat gebeurt dat toch als je de veertig voorbij bent. Maar veertig, zestig of tachtig,
wat belang heeft het? Als je erover nadenkt is er niets zo verschrikkelijk als de
menselijke aftakeling. Oude mensen op straat.... soms afschuwelijk om naar te kijken.
Ik wil nooit oud worden. Door er zelf op tijd een eind aan te maken bespaar je de
anderen meestal een hoop last’ (Zonder Clan, 59). In verband met het spastische
kind van de hoofdfiguur, die zich afzet tegen de clan, gevormd door pastoor, vrome
frigide vrouw, bazige en ‘zorgende’ schoonmoeder en gelukkig overleden, dus heilige
schoonvader, wordt dit beeld van de dood bitter en onaanvaardbaar. Paradoxaal
genoeg voor de traditionele moraal is het de a-morele, anti-morele ik-figuur die
eerlijk met het spastische kind tracht af te rekenen, die zich niet verbergt achter
verfraaiingen en die een soort sarcasme produceert dat bijvoorbeeld ook in Peter
Nichols' Een dag uit de dood van Piet Snot terug te vinden is. De volgende tirade is
in Zonder Clan cursief gedrukt en is een staaltje van de intuïtieve vormkracht waarmee
Geeraerts eenheid schept in een chaotische reeks gegevens:

4

J. Geeraerts, Zonder Clan, P.N. van Campen & Zoon, Amsterdam, 1965.
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‘en er zijn nu tehuizen voor gehandicapte kinderen ultramoderne gebouwen met
koele witte gangen met smetteloze witte tegels door H.M. de Koningin ingehuldigd
door priesters gezegend waarin geluidloos de zusters de heldinnen schuiven waar
ik als Belgisch staatsburger het recht heb m'n zoon onder te brengen waar hij
liefderijk zal verpleegd worden m'n zoon is echter geen mens dames en heren we
zouden hem nog het beste kunnen vergelijken met een mesozoïsch hagedisje en hij
heet Koen en die naam doet me denken aan geharnaste ridders te paard en dat is
verschrikkelijk en z'n moeder is een zeurende non met geesten in haar blik het hoofd
afwenddend als ik nader eerst vies van m'n onderbuik ten slotte walgend van m'n
handdoeken haar lichaam toegewijd aan de andere dienst (priesteres van een
zwijgende god slavin van een trappend wezentje dat de Grote Moraal de Grote Hoer
/ kost wat kost als een mens wil blijven beschouwen de getroffen ouders openlijk
lovend hen alzo hechter bindend aan haar normen)’ (131/2).
Dit verzet tegen de manier waarop in smetteloze ziekenhuizen afgerekend wordt met
dood en lijden, tegen de als schijnheilig ervaren valse godsdienstigheid en
geïnstitutionaliseerde liefdadigheid brengt de auteur op een andere bladzijde tot de
uitlating: ‘Ik haat dokters. Het zijn lafaards. Omdat niemand vat op hen heeft’ (109)5.
Dit verzet tegen het inkapselen van de dood in hygiënische en pseudo-religieuze
verblinding beantwoordt aan de woedende vitaliteit waarmee Geeraerts het seksuele
taboe te lijf gaat.

Seksualiteit en dood
De weigering van het lichaam en zijn vitaliteit, het verzet tegen het leven als
overweldigende kracht waaraan de mens niet kan weerstaan, wordt in Zonder Clan
gesymboliseerd in het spastische kind, het onvoorwaardelijke ja tot het leven in de
roes en de uitleving met een hoer en een vriendin. In Gangreen is de bleke, frigide,
burgerlijke, katholieke vrouw naar de achtergrond verwezen; de binding tussen
seksualiteit en dood is er evenwel nauwer toegehaald.
In het begin van dit stuk staat reeds een citaat waarin de krampachtige worsteling
van een stervende vergeleken wordt met de schokken van een orgasme. Wanneer de
arme koloniaal Jan Janssen plotseling en wreed aan de gele koorts is overleden, blijkt
dat de verteller de matras nog terug moet brengen naar de weduwe, die er slechts
één had, dezelfde matras voor

5

Iets dergelijks kun je nalezen in On death and dying van Dr. Ross, een psychiater die zich
de begeleiding van ongeneeslijke zieken tot taak heeft gesteld. Reportage hierover in Avenue,
april 1970.
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liefde en dood: ‘(erôs thanatos dacht ik)’ (162). Dit is een bekend motief, dat je
bijvoorbeeld ook ziet opduiken in De Spaanse Hoer van H. Claus, waar op het
ogenblik dat het romantische meisje schokkend zit te sterven bij het lijk van haar
geliefde, de oude koppelaarsters giechelen: ‘ze komt klaar!’. In de psychoanalytische
literatuur is de vraag of eros en thanatos de twee grondprincipes van het leven of
slechts twee facetten van één dieper principe zijn, overigens een overbekend motief.
Bij Geeraerts is de band tussen de twee eenvoudig: zowel de onbeschaamde erotiek
als de onbeschaamde dood zijn tekenen van leven, merktekens van authenticiteit. In
Gangreen is de dood van de beminde Mbala, met wie de auteur door een ritueel
huwelijk neger onder de negers wordt, de aanleiding tot een zwijnepan van belang.
Samen met de antiklerikale Portugees Pinto begint een ‘wilde, beestige periode van
omstreeks een jaar die hierop volgde en waarin ik man ben geworden’ (78). Die
periode zou de auteur liefst ‘in het teken van de Hengst’ plaatsen: ‘hoewel dit teken
niet bestaat in de officiële dierenriem, bezit het de nervositeit en de ongeduldige
veroveringslust van de Ram gecombineerd met de sexuele obsessie, de agressiviteit
en de zelfvernietigingsdrang van de Schorpioen, het verlangen naar aarde en modder,
vreten-en-zuipen van de Stier, de oppervlakkige losbandigheid en de achteloze
wreedheid van de Tweelingen, de zucht naar onafhankelijkheid, buitenissigheid en
het vranke, sociaal-aandoend egoïsme van de Waterman, het zich totaal laten gaan
en tegelijk de eindeloze drang naar de andere-en-de-kosmos van de Vissen’ (78).
Het motief van het paard, het sterrenbeeld van de Hengst, krijgt hier een dimensie
die uitgaat boven die van de boven aangeklaagde Herrenmoraal. De episode met
Catherine de Bora vormt ten andere - binnen de structuur van het boek - na de liefde
met Mbala en de daaropvolgende zwijnerij, een nieuw hoogtepunt. De auteur geeft
zelf de functionaliteit ervan aan in het gefingeerde programma ‘Le grand carrousel
de la putasserie’, ‘zomer-vaudeville 1958’, dat besloten wordt door Catherine met
de woorden: ‘Ik heb een boodschap voor u, o Hoofdman’ (79). Terloops weze hier
dus reeds opgemerkt, hoezeer de ‘spontaniteit’ van Gangreen berekend is, hoe
Geeraerts' ‘spontane’ vormkracht zichzelf doorzichtig maakt, iets wat de leesbaarheid
van het boek sterk bevordert.
Wanneer we de begrippen ‘Herrenmoraal’, ‘kolonialisme’ en ‘racisme’ in dit licht
herzien, komen we tot de conclusie dat het slechts de vormen zijn waarin de
anti-burgerlijke levensdrift zich een uitweg baant. Nu - zowat dertig jaar na Hitlers
avontuur - is het geen zonde meer, te stellen, dat heel wat authentieke menselijke
krachten het Derde Rijk hebben gediend, dat het ‘nationaal-socialisme’ het o.m. niet
zonder de term ‘socialisme’ heeft kunnen stellen, en dat zowel de hele ‘ere-code’ als
het gangster-karak-
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ter van SS-mensen diepere lagen van het mens-zijn aanboorden dan we nu - op
humanistische of socialistische gronden - nog graag toegeven. Ook de Duitse
schuldvraag gaat er anders uitzien, wanneer men ze dieper ontleedt, zeker voor wie
daaraan begint zonder enige sympathie, maar met dichtgeknepen keel. De planetaire
ramp die W.O. II heet, is beslist niet alleen maar te herleiden tot de elegante
tegenstelling ‘links-rechts’. Op dezelfde manier kun je Geeraerts niet afmaken met
de beschuldiging van ‘kolonialisme’, ‘racisme’ of ‘fascisme’. Het belang van
Gangreen ligt juist in de genadeloze wreedheid waarmee Geeraerts zichzelf wil
portretteren.
Nu echter tegenover Geeraerts bij zowat alle intellectuelen en de meeste
progressieven een bewustzijnsvernauwing is opgetreden, is het nodig, nog eens op
de multidimensionaliteit van de kunst te wijzen. De wreedaardigheid waarmee de
auteur beweert nikkers uit bomen te hebben geknald of met een kabel verminkt of
met de blote handen doodgeknepen, wordt door hem niet geëxcuseerd. Het is zijn
‘wondkoorts’, zijn ‘gangreen’ (de titel van het boek is in de kritiek te weinig op zijn
waarde getoetst), dat zoveel onbeschaamde erotiek en zoveel onbeschaamde moordlust
in hem zijn losgebarsten. Of hij dit gangreen kan overleven, is een vraag die hem
moet bezighouden en die wij hopen beantwoord te zien in de verder aangekondigde
Gangreen-delen.

Seksualiteit, doodsdrift en religie
De tegenstrijdigheden van de ‘linkse bourgeois’ zijn door Geeraerts zelf opgesomd:
veroveringslust, seksuele obsessie, agressiviteit, zelfvernietigingsdrang, oppervlakkige
losbandigheid, achteloze wreedheid, zucht naar onafhankelijkheid en ‘het vranke,
sociaal aandoende egoïsme’.
Over de seksuele obsessie en de oppervlakkige losbandigheid van Gangreen zijn
heel wat verhaaltjes in omloop. ‘De ene negerin volgt de andere op in zijn bestaan
en geen enkel anatomisch detail wordt ons bespaard’, schreef Marnix Gijsen6. Alleen
zakelijk al is dit schromelijk overdreven, maar vooral wordt hier over het hoofd
gezien of verzwegen, dat met deze seksuele omgang, die wel degelijk openstaat voor
een reële ontmoeting met de zwarte partner, de auteur zich afzet tegen de bekende
koloniale hypocrisie die over deze dingen liever zwijgt, maar ook tegen de opinie
dat negers ‘vies’ zouden zijn, minderwaardig, niet geschikt voor een reële ontmoeting
met een blanke.
Dat de seksualiteit vooral een religieus ritueel is, wordt duidelijk in het huwelijk
met Mbala. Na het palaver volgt de bloedsbroederschap en het

6

In Kunst- en Cultuuragenda, 23.10.68.
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drinken van de palmwijn: in aanwezigheid van de notabelen wordt de copulatie
voltrokken. ‘Ik zag haar borsten glanzen van mijn zweet, ik rook de olie die aan mij
kleefde’ (44) suggereert de versmelting van de blanke man met de zwarte vrouw.
Dit alles is slechts de aanloop tot het feestmaal - waaraan uiteraard een olifantenjacht
is voorafgegaan, - en vooral tot het slikken van ‘het geschenk der goden dat het oog
laat zien tot achter de zon, het oor verbindt met de geluiden die alleen de geesten der
voorouders kunnen horen, de neus de geuren laat ruiken die alleen welgevoede
jachthonden onrustig maken en de voeten vleugels schenkt voor de tocht naar het
Onbekende Land waar De Totems Zwijgen’ (44). Wat volgt als beschrijving van de
drug-ervaring, is een nauwkeurige weergave van de sensaties die een helder bewustzijn
van de inwendige organische processen teweegbrengt en van de verhevigde betekenis
die bijvoorbeeld een vallend blad voor de drug-gebruiker kan krijgen. Het gevoel
van symbiose met de kosmos wordt allegorisch uitgewerkt: ‘en alle personen rond
mij werden allegorische figuren in de grote Moraliteit van de Aarde, wat mij
overkwam, moest noodzakelijk de hele wereld overkomen’ (47). Pas na die
rationaliserende omweg ontlaadt de opgedreven sensatie zich in een ‘rituele dans
van de Aarde, het Vuur, het Licht, de Adem, het Bloed, god had nooit bestaan, god
zou nooit bestaan, we waren almachtig’ (48). Op zijn beurt mondt die dans uit in een
orgastische vereniging met de vrouw: ‘en met een knal spatte ik uit elkaar tot
atoomsneeuw in de kosmos’ (48/9). Onmiddellijk wordt deze scène geconfronteerd
met enerzijds het beeld van het fysieke verval en anderzijds dat van de onwaardige
vereniging met de frigide echtgenote. Alleen brengt het beeld van het kind dat hij
bij de wettelijke echtgenote heeft, een vertedering die bijvoorbeeld in Zonder Clan
onmogelijk was en die een meer humane dimensie toevoegt aan deze extatische ritus.
Ook de nogal blufferig-naïeve liefde waarmee de auteur de jacht bedrijft, moet in
dit verband gezien worden als een ritueel van leven en dood met een religieuze inslag.
In Zonder Clan wordt dit als volgt beleden: ‘Er was geen wind, geen geluid, niets,
er was niets, de stilte was soms hoorbaar, ze suisde in m'n oren. Daar heb ik voor
het eerst een zeer duidelijk contact met de grote Stilte, het Niets gehad. Plotseling
werd me daar duidelijk dat God het Niets was. God was Stilte. Daar heb ik ook voor
het eerst een groot verlangen gevoeld. Verlangen en tegelijk paniek. Angst voor de
ruimte’ (Zonder Clan, 123). Tegenover ‘het Niets aanvaarden met al zijn
consequenties’ (124) wordt de officiële godsdienst gesteld: ‘Godsdiensten scheppen
verwarring, ze spiegelen voor, ze beletten je jezelf te vinden’ en ‘de
standaardoplossing voor de middelmaat de kudde die de voorgekauwde brij slikt’
(124).
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De vrouw is voor Geeraerts eigenlijk een soort moeder, een object voor een ritueel
dat de weg naar de oorspronkelijke waarheid van de mens opent, maar geen
liefdesobject. Een - bij mijn weten niet opgemerkte, sporadische, maar zeer belangrijke
- uitlating is: ‘Hoewel ik er altijd had, besefte ik toen voor het eerst dat ik eigenlijk
niet van vrouwen hield’ (Gangreen, 98)7. Tot dat besef komt de auteur evenwel pas
na een copulatie met de vrouw van zijn boy Mohongu: ‘ik voelde me bevuild omdat
ik tegen de mannencode had gezondigd met een primair wezen dat iedere vrouw
tenslotte is’ (Gangreen, 98).
De - technisch als homofiel te kenmerken - voorkeur voor een ‘mannencode’
beantwoordt aan een visie van de vrouw als oermoeder; dat ze hier een ‘primair
wezen’ wordt genoemd, is slechts een vorm van omgekeerde bewondering; de
minachting voor haar primaire aard is slechts het tegenbeeld van haar status als ritueel
object voor een symbiose met de kosmos. Iets van die homofiele binding, die een
gevolg is van de klassieke angst voor de jaloezie die de oermoeder tegenover jonge
vrouwen koestert, breekt door in de ‘zwijnepan’ met de Portugees en in de rituele
dans met de negers (Mbala-episode).

De tegenstrijdigheden van de linkse bourgeois
Geeraerts' optreden tijdens en na de recente staking in Limburg kan de vraag doen
opkomen: ‘Is dit iets meer dan de zoveelste publiciteitsstunt?’. Nu eens beweert
Geeraerts geschokt te zijn door de toestanden in Limburg, dan weer: ‘dat hij, met de
opbrengst (van de staatsprijs) een bontmantel van 119.000 F heeft kunnen schenken
aan wat hij noemde een “Pools-Belgische halfbloed”’8. Dit berichtje klopt met het
air van grand-seigneur dat de man zich zo graag aanmeet, maar dat zijn rebellie ook
herleidt tot een opgeblazen tegenbeeld van de burgerlijke frustratie.
Ook wie Geeraerts het volle pond wil geven, moet erkennen: ondanks de afstand
die bestaat tussen hem en de klassieke koloniaal, ondanks zijn woede tegen de
kruidenierspolitiek in het moederland, ondanks de rebellie tegen de burgerlijke moraal
en een hypocriete religie, ondanks in één woord zijn ‘wondkoorts’ is Geeraerts er
niet in geslaagd het zieke lid af te snijden, te genezen of te laten uitetteren. Hij besluit
‘zich te wreken’ op de Kongolees én de blanke en wordt een genadeloze moordenaar,
d.i. een moordmachine in de handen van de economische machten die die machine

7

8

Het kan nuttig zijn in dit verband een mondelinge uitlating van Paul Hardy te citeren:
‘Geeraerts heeft nog nooit over vrouwen geschreven, alleen over wijven’. Een meer primaire
reactie, maar die toch op hetzelfde slaat.
Cfr. De Nieuwe, 13.3.70, p. 12.
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nodig hebben. Wat hem duidelijk ontbreekt in Gangreen, is een primair inzicht in
de economische relaties waarop zijn hele mythologie, zijn hele bevrijdingsdrift
gebaseerd is.
We hebben gezien, hoe zijn Herren-moraal, zijn asociaal vitalisme, zijn
individualisme, dat ‘geen god of maatschappij betrekt in een bezield verband’
(Marsman), ergens diepere lagen van het mens-zijn blootleggen. Zijn culturele
symbiose met een mythologische neger, met een rituele clan van onbeheerst en heftig
levende mannen, wordt vernietigd, doordat hij de neger uiteindelijk verraadt. Zoals
alle moeder-aanbidders, voor wie een vage religie de enige bescherming is tegen het
Niets dat ons omringt, ziet hij de realiteit niet meer zoals ze is. De Kongolese realiteit
is namelijk eerst en vooral een economisch-culturele realiteit, en daardoor ook een
ideologisch-politieke. In plaats van een beeld van die realiteit ontwerpt Geeraerts
een vitalistische, in zichzelf besloten micro-kosmos, die de tegenstrijdigheden van
het kolonialisme niet opheft, maar ze integendeel overplant naar het individuele
terrein.
Een onthullende vergelijking levert Soul on Ice van de naar Algerië uitgeweken
Amerikaanse Black Panther-leider, Eldridge Cleaver. In het opstel ‘De Oer-mitose’
behandelt deze zwarte rebel dezelfde thematiek, alleen ziet hij de seksuele mythologie
als een produkt van de kapitalistische economische orde; die orde zelf vloeit volgens
Cleaver voort uit de oersplitsing van het mannelijk en vrouwelijk element, of liever:
ze staat het streven naar hereniging van het oorspronkelijke mannelijke en vrouwelijke
element in de weg, omdat die versmelting een klasseloze samenleving veronderstelt.
Omwille van zijn gebrek aan een economisch-politieke dimensie kan Geeraerts
moeilijk als een ‘witte neger’ beschouwd worden. Die eretitel verleent Cleaver aan
Norman Mailer omwille van diens boek The White Negro, terwijl hij Baldwins
bijdrage tot de neger-ontvoogding minimaliseert, omdat Baldwin - net als Geeraerts
- ‘zo opvallend leeg is waar het politiek, economisch of zelfs sociaal inzicht betreft’9.
De tegenstrijdigheid van de linkse bourgois komt met andere woorden neer op het
gebrek aan visie: de individuele mythologie krijgt een onafhankelijke betekenis,
hoewel ze feitelijk afhankelijk is van de politieke, economische, sociale en culturele
relaties in de wereld.
Blijft nog één vraag. Heeft een krant als Volksgazet het recht om dit (bij monde
van Piet Van Aken) aan Geeraerts te verwijten, wanneer deze krant zelf weigert
Moboetoes recente bezoek aan België vanuit een socialistisch perspectief te
beoordelen? Hebben intellectuelen het recht om Geeraerts links te laten liggen, terwijl
ze zelf weigeren de afgrond van moordzuchtige

9

Eldridge Cleaver, Soul on Ice, Bruna, p. 98.
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mogelijkheden te zien die tussen hun linkse idealen en hun rechtse levenswijze gaapt?
Niet ten onrechte rekent Geeraerts af met ‘Plato, Aristoteles, Paulus, Hegel, Descartes,
Kant’, met een filosofie die een intellectualistische kring omheen haar gebied heeft
getrokken, die de dialectiek van de praxis, van de wisselwerking tussen theorie en
praktijk, heeft miskend. Dat ook een goedkoop Marxisme dat vaak doet, is evident.
Geeraerts heeft ten minste het voordeel, dat hij zijn boek heeft geschreven in termen
van vlees en bloed, van erotiek en moord, van eros en thanatos.

Een dialectische evaluatie
Reeds eerder in dit artikel is gewezen op de vormkracht van Gangreen. Structureel
vertrekt het boek van de bevredigende relatie met Marie-Jeanne, evolueert het langs
het missiemeisje Thérèse, dat de problematiek van de katholieke lauwheidsmoraal
aanbrengt, via de zwangere Marguérite en o.m. de Monica II, van wie de auteur een
kind zou hebben, naar de apotheose met Mbala. Missionaris-nijd en culturele repressie
veroorzaken de dood van Mbala, zodat de auteur in de zwijnepan belandt met de
Portugees en een hele serie vulgaire ‘wijven’, totdat Catherine de Bora een nieuw
hoogtepunt betekent, een nieuw moment van bevrijding uit de laksheid en halfheid
van het burgerlijk bestaan. De religieuze en cultuurfilosofische dimensies zijn hierdoor
uitgebreid en bovendien is het ‘beest’ aan bod gekomen, dat zich in het slotstuk in
weerzinwekkende moord zal uitleven. Het geval van Jan Janssen, de arme blanke
die aan de gele koorts krepeert, en dat constrasteert met zowel de mannequin-achtige
minnares als met de bangelijke echtgenote, sluit een derde episode af, kondigt de
stroom van bloed aan, zodat in een vierde deel de machteloze waanzin van de linkse
bourgeois bloedig, maar onbevredigend om zich heen kan slaan.
Deze goed berekende structuur omsluit de hele problematiek in het raam van de
seksuele uitbundigheid, maar keert terug naar het uitgangspunt: de machteloosheid
van het naar authenticiteit smachtende individu, dat zich hoopt te bevrijden in
vernielzucht, die echter slechts een onbevredigende erkenning is van de feitelijke
machteloosheid. Noch de zwarte, noch de koloniserende burger worden erdoor
uitgeschakeld. Maar juist dank zij de nijpende tegenstrijdigheid valt Geeraerts terug
op de mythologiserende inkleding, die hem naar primitieve rituelen en drugs leidt,
waarin zijn drang naar een uiteindelijke symbiose vorm krijgt. Juist die inleving in
Jungiaans klinkende symboliek en in Freudiaans-erotische ervaringen drijft de stijl
op tot een soepel lopend, soms wild opzwepend ritme, dat de voornaamste bekoring
van dit boek uitmaakt en waarschijnlijk ook verantwoordelijk is
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voor zijn succes (méér alleszins dan de in feite achterhaalde erotische uitstalling).
Nu heeft echter het vreemde feit zich voorgedaan, dat intellectuele commentatoren
zich distantieerden van Gangreen, maar met de zekerheid van de fijnproever wezen
op de perfectie van Indian Summer, het titelverhaal van een latere bundel10.
Indian Summer is inderdaad een kunststukje: de elliptische vorm waarin het slot
aansluit bij het begin, is op een zeer logische wijze aangewend; de kringloop van
erotiek naar dood, van dood naar erotiek is ook in de vertelvorm gerealiseerd. Het
mythologische heeft het archaïsche karakter van het ‘Ragnarök’, de primitieve
wildheid van de ‘trollen’ en de vormelijke perfectie van klassieke muziek (een ander
thema van Geeraerts dat onderbelicht blijft), zodat het even groots kan afrekenen
met de bekende thematiek van kleinburgerlijke godsdienstigheid. Het rendier haalt
het animale van de Hengst binnen. Kortom: dit meesterstukje is een Gangreen in het
klein (de vrouwelijke partner overlijdt overigens aan wondkoorts!), maar zonder de
storende implicaties van deze terecht beruchte Kongoroman. Indian Summer is m.a.w.
even ‘kolonialistisch’, ‘racistisch’, ‘fascistisch’, maar het houdt zich op de veilige
esthetische vlakte, op de vlakte van de estheet die rond zijn esthetica veilige,
intellectualistische grenzen heeft getrokken. Op het menselijke vlak bevat de bundel
enkele boeiende toespelingen. Georges Adé, alias Laurent Veydt, heeft Gangreen
herhaaldelijk afgewezen of geridiculiseerd. In zijn ‘Kruisweg 1968’, een typisch
burgerlijke persiflage op godsdienst en staatsmacht, merkt Geeraerts op: ‘Laurent
Veydt schatert luid, alsook de vijf Nederlanders. Niemand begrijpt waarom’ (Indian
Summer, 85). Dit is moeilijk anders te interpreteren dan als de subtiele wraak van
een burgerlijke ironische geest op het intellectualisme waaraan hij zich in zijn
vitalistische eerlijkheid met huid en haar heeft overgeleverd en waardoor hij overigens
subtiel en rauw is verslonden.
Wie zich - zoals Piet Van Aken of Laurent Veydt - aan een sociologische
literatuurkritiek wil wagen, dient er wel voor op te letten, dat juist in die vorm van
kritiek de wisselwerking van theorie en praktijk belangrijker is dan een hautaine
beoordeling vanuit een intellectualistische of dogmatische veiligheid. Het leek me,
mede daarom, oneerlijk, deze bespreking toe te spitsen op Indian Summer en de
uiteenzetting met Gangreen uit de weg te gaan. Zowel de macht als de onmacht van
de burgerlijke tegenstrijdigheden zijn in beide te vinden. Een evaluatie van compositie
en stijl in beide is slechts mogelijk vanuit een afrekening met de globale
burgerlijkheid, vanuit bijvoorbeeld een vergelijking met Eldridge Cleaver.

10

J. Geeraerts, Indian Summer, Marnixpocket 67, Manteau, Brussel, 1969.

Streven. Jaargang 23

950

Paul Tillich:
Het credo van de hedendaagse mens
Willy Thijs
In de volgende bladzijden, geïnspireerd op het boek van Paul Tillich, De moed om
te zijn1, wil ik proberen duidelijk te maken dat menselijk leven zonder geloven
ondenkbaar en onleefbaar is en hoe dit geloven beleefd wordt in de hedendaagse
westerse cultuur. Geloven is het ultieme antwoord op de vraag die de mens zelf is:
de vraag naar de uiteindelijke zin en de vaste grond van de menselijke existentie als
zodanig. Deze vraag openbaart zich echter alleen in de ervaring van het
in-de-wereld-zijn. Zij moet daarom door een fenomenologische reflectie ontcijferd
worden als een onvoorwaardelijk moment in de hele menselijke ervaringswereld,
meer bepaald in die ervaringen die door hun existentiële heftigheid of diepte, door
hun kruispunt- of grenskarakter gemakkelijker dan andere ervaringen het uiteindelijke
vraag-zijn van het bestaan blootleggen2.

Een fenomenologie van de bestaansangst
Zowel op de globale situatie van het mens-zijn als op afzonderlijke feiten daarbinnen
is de mens steeds op een min of meer bewust emotionele of affectieve manier
betrokken. Een van de vormen van affectieve bestaansbetrokkenheid is de angst. In
de angst openbaart het menselijke bestaan zich als vraag-zijn.
Angst is niet hetzelfde als vrees. Vrees heeft altijd een bepaald object, angst
daarentegen is de negatie van ieder object. Angst is altijd de existentiële
gewaarwording van het niet-zijn, is altijd de angst van het eindige wezen voor de
bedreiging van het niets. Hij kan nooit worden uitgeschakeld. Hij wortelt in het
bestaan zelf van de mens.
Tillich onderscheidt drie typen van angst: ‘Het niet-zijn bedreigt 's mensen ontische
zelfbeaming, relatief als noodlot, definitief als dood. Het bedreigt
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Paul Tillich, De moed om te zijn. Over de redding van de menselijke persoonlijkheid. Erven
J. Bijleveld, Utrecht, 1963.
L. Monden, in een college aan het C.K.S. te Leuven.
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's mensen geestelijke zelfbeaming, relatief als leegte, definitief als zinloosheid. Het
bedreigt 's mensen zedelijke zelfbeaming, relatief als schuld, definitief als oordeel’3.
Deze drie vormen van angst zijn immanent ten opzichte van elkaar, maar doorgaans
neemt in de beleving een ervan de overhand.
Door noodlot en dood wordt de mens in zijn fundamentele zelfhand having
bedreigd. Wat de dood, als permanente horizon van het bestaan, aan absolute
bedreiging inhoudt, houdt het noodlot (ziekte, ongeval, lijden, rampen, enz.) reeds
op relatieve wijze in. Het bedreigt de mens omdat het ondoorgrondelijk duister is,
louter toevallig, onontkoombaar, en omdat op de achtergrond ervan de dood zich
aftekent.
Niet alleen de totale werkelijkheid van de mens wordt door het niet-zijn bedreigd.
Ook binnen de wezensstructuren van het bestaan meldt zich het niets vaak aan. Zo
ondermeer en op een aangrijpende manier in de geestelijke dimensie van het Dasein.
Geestelijk is de mens een scheppend wezen. Hij ontwerpt geestelijke waarden of
deelt in de creatie ervan. Daardoor bevestigt hij zichzelf en vindt hij een mogelijk
antwoord op de vraag naar de zin van het bestaan. De angst voor de zinloosheid is
de angst voor het verlies van het antwoord op de vraag naar de zin van het bestaan,
waardoor ook alle relatieve doeleinden hun uiteindelijke betekenis verliezen. Verliezen
de specifieke doeleinden hun zin, dan doemt een leegte op waarachter, aan de einder
van het bestaan, de afgrond ligt van de totale zinloosheid. De angst voor het niet-zijn
op het vlak van de geestelijke zelfbeaming vindt zijn meest tragische gestalte in de
wanhoop.
De derde vorm van angst is die van schuld en oordeel. Het menselijke zijn is gave
en opgave, in verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en de hem gegeven
mogelijkheden, over de facticiteit van verleden en heden heen. Het vrije antwoord
op de vraag naar verantwoordelijke zelfvervulling wordt gegeven in de zichzelf
bepalende beslissingen of in de daden van zedelijke zelfbeaming, waarvan de normen
geformuleerd worden in de ethiek. De mens bezit echter ook het vermogen om zich
van zichzelf te vervreemden, om tegen zijn eigen wezen in te gaan. Deze
zelfvervreemding - het kwaad - brengt de mens tot schuldgevoelens. De angst voor
de schuld, de angst voor het negatieve moment in de zedelijke zelfbeaming, is
fundamenteel aanwezig in elke fase van de zedelijke bewustwording. De angst voor
het oordeel als meest radicale vorm van schuldgevoel kan tot wanhoop op het vlak
van de zedelijke zelfbeaming leiden.
Deze drie typen van angst zijn altijd met elkaar verweven. Eén ervan kan
domineren, maar alle drie zijn ze medebepalend voor de ervaring van de
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bestaansangst. Alle drie realiseren zij zich tenvolle in de wanhoop. De smart van de
wanhoop is, dat een mens zich bewust is, ten gevolge van de macht van het niet-zijn
niet bij machte te zijn zichzelf te beamen.

Basisartikelen van het hedendaagse westerse credo
De normale verhouding tot de angst heet moed. Moed verwijdert de angst niet. Deze
kan nooit worden uitgeschakeld: de mens kan zichzelf als vraag niet ontgaan. Maar
moed neemt de angst voor het niet-zijn op binnen een uitgesproken waardering van
het zijn. Moed weerstaat de wanhoop: hij integreert de angst in een houding van
geloof in de macht van het zijn. De moed om zichzelf te zijn ondanks de bedreigingen
leidt tot zelfbeaming. Zelfbeaming is echter slechts mogelijk in gemeenschap: het
menselijke zijn is steeds een zijn-met-anderen-in-de-wereld. Echte moed is daarom
altijd moed om te participeren, deel te nemen aan een geheel. Naast een individueel
moment heeft moed ook altijd een collectief moment. ‘De moed om onderdeel te
zijn is een integrerend bestanddeel van de moed om zichzelf te zijn, en de moed om
zichzelf te zijn is een integrerend bestanddeel van de moed om onderdeel te zijn’4.
In de westerse cultuur van vandaag wordt zowel het individuele moment van de
moed om te zijn als de collectieve verschijningsvorm ervan beklemtoond. Dat leidt
tot twee basisartikelen van het hedendaagse credo.
Wat essentieel bij elkaar hoort, wordt in de beleving echter vaak gescheiden. Er
schuilt vanzelfsprekend een groot gevaar in de eenzijdige beklemtoning van één van
beide artikelen.

Het geloof in het individu
is vooral in het existentialisme sterk aan bod gekomen. In zijn extreme vormen heeft
het zich zelfs afgezet tegen elke vorm van participatie of gemeenschap en is het
uitgemond in een uitgesproken individualisme.
Het existentialistisch protest tegen de nivellering van het individu vond zijn
voedingsbodem in het cultuurpatroon van de tweede helft van de 19e eeuw, vooral
in de industriële revolutie. ‘Het was de bedreiging van een oneindig verlies, namelijk
het verlies hunner persoonlijkheid, hetwelk de revolutionaire existentialisten van de
19e eeuw ertoe bracht hun aanval in te zetten. Zij beseften dat een proces gaande
was waardoor mensen werden veranderd in dingen, in stukken werkelijkheid, die
door de zuivere wetenschap berekend en door de technische wetenschap beheerst
kunnen worden’5. De extreme bevestiging van het individualisme is een markante
uitdrukking van de angst voor de zinloosheid en een duidelijke poging om deze
laatste
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op te nemen in de moed om zichzelf te zijn. Ze is tevens een uitdrukkelijk protest
tegen de vernietigende macht van oorlog en geweld en drukt op die manier ook de
angst uit voor noodlot en dood. Denken wij aan Kafka, Camus, Sartre. In het
overbeklemtonen van de individuele moed schuilen echter gevaren: de afbraak van
de gemeenschap, de zelfbevestiging ten koste van anderen en uiteindelijk de anarchie.

Het geloof in de collectiviteit
wordt ook weer op verschillende manieren beleden. In zijn meest evenwichtige
gestalte wordt het geloof in de gemeenschap: er wordt ruimte geschapen voor het
individu dat zich als persoon kan ontplooien. In zijn extreme gestalte vormt het de
tegenpool van het individualisme. Het leven van het individu wordt dan in grote mate
bepaald door de groep, zo zelfs dat beide geïdentificeerd worden. Wordt het geloof
in de gemeenschap te sterk, dan laat het individu de moed varen om zichzelf te zijn
en gaat het bijna uitsluitend participeren aan de moed van de gemeenschap. De
individuele moed om te zijn wordt dan vervangen door de moed van de ‘collectiviteit’.
Een voorbeeld van een extreem geloof in de groep was het nationaalsocialisme
en de daarmee verbonden idee van de ‘Volksgeist’. Ook de communistische ideologie
is een uitgesproken belijdenis van het geloof in de collectiviteit. Zij geeft aan hen
die door historische omstandigheden de individuele moed om zichzelf te zijn verloren
hebben of de angst voor de zinloosheid niet in hun persoonlijke zelfbeaming kunnen
integreren, de kans om de moed terug te vinden op het collectieve vlak en collectief
zin te geven aan het bestaan. Hetzelfde kan echter ook gelden van een opdringerige
democratie. Ook de democratie houdt de mogelijkheid in om de individuele moed
te vervangen door die van de groep. Vaak is de opdringerige democraat iemand die
als individu niet de moed kan opbrengen om de drievoudige bestaansangst te dragen.
Daarnaast zijn ook vele kleine groepsvormingen in verschillende gebieden van het
sociale bestel vaak exponenten van het geloof in de gemeenschap als collectieve
verschijningsvorm van de moed om te zijn. Mensen groeperen zich in vele gevallen
om de bedreiging van leegte en zinloosheid in de hedendaagse maatschappij af te
wenden. Bepaalde undergroundbewegingen zijn daarvan op het ogenblik sprekende
voorbeelden.
De tot nog toe genoemde artikelen van het hedendaagse credo zijn tamelijk
fundamenteel. Zij bevestigen, zij het soms in een zeer eenzijdige accentuering, de
moed van de mens om zichzelf te handhaven in een beschaving die door de angst
voor de dood - bijvoorbeeld in de dreiging van een atoomoorlog -, door de angst
voor de zinloosheid - bijvoorbeeld in de crisissituatie van het technocratisch bestel
- en de angst voor de schuld -
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bijvoorbeeld in de ervaring van de onrechtvaardige verdeling van de rijkdom - is
getekend. In de nu volgende artikelen, die meer een direct antwoord zijn op de drie
beschreven typen van bestaansangst, klinken de basisartikelen mee door. Immers,
elk van deze meer concrete geloofsartikelen kan én als individuele én als collectieve
moed om te zijn worden beleden.

Enkele concrete momenten van de moed om te zijn
Angst heeft geen object, is de negatie van ieder object. Maar angst streeft er ook
steeds naar, vrees te worden, zich een object te geven. De mens wil concrete objecten
hebben om tegen te strijden. Zo wordt het leven veel draaglijker en kan de
bestaansangst tot op zekere hoogte worden bedwongen.

Geloof in een algemene vrede en in onsterfelijkheid
Voor de hedendaagse mens is een van de meest markante vreesobjecten als substituut
voor de angst van noodlot en dood: de atoomoorlog, de mogelijkheid om zijn eigen
wereld te vernietigen. Tegenover de vrees voor een dergelijke catastrofe spreekt de
mens zijn moed om te zijn uit in een belijdenis van geloof in een algemene
wereldvrede. In het teken van dat geloof gaan op het ogenblik miljoenen mensen de
barricaden op. En de wetenschap (de polemologie bijvoorbeeld) levert haar bijdrage
om dat geloof te gronden.
Naast het geloof in een wereldvrede, die dan toch elke dag op het spel staat, wordt
ook het geloof in de onsterfelijkheid van de mens heden ten dage luid verkondigd.
De mens wil de realiteit van de dood en ook het noodlot in de vorm van handicaps
en ziekten zo ver mogelijk van zich verwijderd houden. Hij waagt zich bijvoorbeeld
aan hartoverplantingen in een duidelijke poging om de dood uit te stellen, wellicht
eens uit te schakelen. Maar de feitelijkheid van noodlot en dood blijft aanwezig.
Daartegenover stelt de mens zijn geloof in de onsterfelijkheid als exponent van zijn
moed om te bestaan. Dat geloof is daarom nog niet religieus-christelijk. De mens
gelooft in de onsterfelijkheid via de bijdrage, de arbeid die hij, hoe dan ook, levert
in de creatieve ontwikkeling van de mensheid.

Geloof in toenemende rationaliteit en humanisering
De grote angst die onze tijd kenmerkt is die voor leegte en zinloosheid. De traditionele
waarden zijn in afbraak op alle vlakken van het maatschappelijk bestel. Zij verliezen
hun vermogen om het bestaan inhoud te geven. De mens is zijn geestelijk middelpunt
kwijtgeraakt, hetgeen zich scherp openbaart in de crisis van de hedendaagse cultuur
in het algemeen, van de
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politiek, het sociale leven en de godsdienst. De mens stelt zich dringende vragen
naar het ‘waarom’ van zijn engagementen en uiteindelijk naar de zin van heel zijn
bestaan. En de antwoorden-van-oudsher bevredigen hem niet meer. Uit vrees de
concrete doelstelling van het leven totaal te verliezen en te gaan rondzwalpen in een
zinloos bestaan, bevestigt de hedendaagse mens zijn geloof in een groeiende
rationaliteit, waarvoor hij een houvast meent te vinden in de vooruitgang van
wetenschap en techniek. Het concrete doel van de menselijke opdrachten in zijn
wereld wordt nu de volledige humanisering van de mens. Uit dat proces wil hij alle
irrationele elementen bannen. De mens wil menselijker leven; dat betekent: rationeel
zinvoller, wetenschappelijk en technisch gefundeerd. Het grote succes van
wetenschappen als psychologie, sociologie en futurologie, ook bij
niet-wetenschappelijk gevormden, kan beslist vanuit die bekommernis worden
begrepen. Ook bepaalde nieuwe visies op huwelijk, seksualiteit, opvoeding en
gemeenschapsvorming hebben met dit geloofsartikel te maken.
Het blijkt echter dat de mens in de realisatie van die humaniteit nog niet zo heel
ver is gevorderd. Altijd weer is er een culturele achterstand - a cultural lag: een
blijkbaar grondige onbekwaamheid van de mens om gelijke tred te houden met de
door hemzelf ontworpen evoluties. De moed om op de ingeslagen weg voort te gaan
vindt hij echter in het geloof dat een rationeel gefundeerd bestaan mogelijk blijft.
Dan blijft echter nog altijd de vraag, of zulk een doelstelling wel reëel haalbaar
is? Of scherper nog: is die doelstelling zelf wel klaar en duidelijk voor de moderne
mens? Er blijken immers sterke anti-tendensen op de voorgrond te treden. ‘Ieder jaar
schijnen wij beter uitgerust te zijn om ons doel te bereiken, maar weten wij eigenlijk
nog wel goed wat wij uiteindelijk willen en wat dan de laatste zin is van ons druk
gedoe?’ (B. de Jouvenel). Of Paul Ricoeur: ‘.... Ik geloof dat het een ernstige illusie
zou zijn onze tijd enkel te beoordelen in termen van groeiende rationaliteit. Wij
moeten hem ook beoordelen in termen van groeiende absurditeit. We moeten daarom
de technische vooruitgang niet scheiden van de ontevredenheid en de opstandigheid
waarvan onze literatuur en onze kunst getuigen. Om deze tijd te begrijpen, moeten
wij de volgende twee verschijnselen samennemen: de vooruitgang van de rationaliteit,
en wat ik liefst zou noemen: het terugwijken van de zin.... De toenemende afwezigheid
van doelen in een maatschappij die haar middelen vermeerdert, is zeker de diepste
bron van onze ontevredenheid’6.

Geloof in een rechtvaardige wereld
Ook de angst voor de schuld is diep in het hart van de hedendaagse mens
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geworteld. Hij wordt concreet onder meer in de vrees, door de derde wereld wegens
onrechtvaardigheid te worden veroordeeld. Deze vrees wordt hoofdzakelijk collectief
uitgesproken: het gaat hier blijkbaar om een collectieve schuld. Nochtans mag men
op dat collectieve moment van deze angst of schuld niet te veel de nadruk leggen.
Er is geen sprake van collectieve angst voor schuld, tenzij deze door vele of alle
leden van een gemeenschap op één of andere manier individueel wordt ervaren. De
collectieve schuld blijft in de grond de schuld van afzonderlijke mensen in de groep.
Zij dient zich aan als volgt: wij hebben aan de mensen van de derde wereld de
basismogelijkheden onthouden om op een eigen manier hun eigen problemen op te
lossen.
Tegenover deze schuld wordt het geloof gesteld in een rechtvaardige wereld. Deze
belijdenis blijkt een poging te zijn om de angst van het oordeel in de zelfbeaming te
integreren en op die manier de moed om te zijn op te brengen. Over de verschillende
wijzen waarop dit geloof gestalte krijgt, hoeven we hier niet uit te weiden. Maar de
angst voor schuld en oordeel neemt ook uitgesproken individueel-psychische
verschijningsvormen aan en wordt dan geïntegreerd in strikt individueel-psychische
gestalten van de moed om te zijn. Vooral de ervaring van de persoonlijke zielzorg
en van de psychologische begeleiding doen op dit punt merkwaardige gegevens aan
de hand.

Geloof als gegrepen-zijn door de macht van het zijn
Uit al wat voorafgaat kunnen wij met Paul Tillich het volgende concluderen: ‘Moed
is de zelfbeaming van het zijn ondanks het feit van het nietzijn. Moed is de handeling
van het individuele zelf waarbij het de angst van het niet-zijn op zich neemt, hetzij
door zichzelf te beamen als deel van een omvattend geheel, hetzij door zichzelf te
beamen als individueel zelf. Moed sluit altijd een waagstuk in, er is een voortdurende
bedreiging van het nietzijn.... Moed heeft daarom de kracht van het zijn nodig, een
kracht die het niet-zijn te boven gaat, het niet-zijn dat ervaren wordt in de drie typen
van angst...’7.
Uiteindelijk heeft elke verschijningsvorm van de moed om te zijn een religieuze
wortel, zegt Tillich, en wel in deze zin: dat zij allemaal hun kracht putten uit de macht
van het alles funderende zijn zelf. Soms is die religieuze wortel zorgvuldig bedekt;
soms zelfs wordt hij hartstochtelijk ontkend, omdat de term religie verbonden is met
een niet nader beschreven begrip van God; soms ook komt die wortel duidelijk aan
de oppervlakte.
De mogelijkheidsgronden van het feit dat de eindige zijnden hun kracht
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kunnen putten uit het zijn zelf worden op verschillende manieren geduid. Spinoza
bijvoorbeeld verdedigt een strikt monisme: alles is één in God, de enige substantie.
Thomas van Aquino daarentegen zoekt een fundament in de participatieleer. In beide
filosofieën is echter de zekerheid aanwezig van de uiteindelijk alles beheersende
macht van het zijn en daarmee verbonden de waarborg van een uiteindelijke
levensvervulling voor de mens, zodat de moed om te zijn geen tragische gegevenheid
is in het menselijk bestaan.
Het radicale integreren van de bestaansangst, van de angst die geboren wordt uit
een existentiële confrontatie met de laatste bestaansvragen, kan slechts gebeuren in
een levenshouding van moed die haar geloof belijdt in het zijn zelf, en niet stilhoudt
bij een of andere veranderlijke en onstandvastige gestalte daarvan, zoals de vrede,
de rationaliteit en de rechtvaardigheid in de wereld. De echte moed is die welke de
angst voor dood, zinloosheid en oordeel opneemt in de aanvaarding van het alles
grondende zijn, dat dood, zinloosheid en oordeel transcendeert. De echte moed is de
aanvaarding van het zijn, dat zelf de mens aanvaardt ondanks zijn negativiteit. De
diepste bron van de moed is de aanvaarding dat de mens in het zijn zelf is geworteld,
of de aanvaarding dat het zijn zelf als bodem van het bestaan nooit wegzinkt. De
kracht van het zijn zelf geeft de mens de moed tot zelfbeaming, én als individu, én
als lid van een gemeenschap. Want alleen die kracht kan de voortdurende bedreiging
van het niet-zijn overwinnen.
Het geloof in de aanvaarding door het zijn zelf is de ware levenshouding van de
mens die gegrepen is door de laatste bestaansvragen. Geloven is de levenshouding
van de mens die gegrepen is door de macht van het zijn zelf, dat alles te boven gaat
wat is en waaraan al wat bestaat, deel heeft. ‘Wie door deze macht gegrepen is, is in
staat zichzelf te beamen omdat hij weet dat hij beaamd is door de macht van het zijn
zelf.... Het geloof is niet de theoretische bewering aangaande iets onzekers, het is de
existentiële aanvaarding van iets dat de gewone ervaring te boven gaat’8.
Het credo van de hedendaagse mens is een mengsel van moed en onmacht. Als
getekend door onmacht, d.w.z. in de mate dat het niet doorstoot tot de radicale opname
van de angst in een radicale beaming van het zijn zelf, is dit credo nog geen echt
geloof. Als moed om te zijn echter houdt het reeds een verwijzing in naar het ware
geloof: de aanvaarding van de alles overtreffende macht van het zijn zelf. Het ware
geloof participeert aan de macht van het zijn zelf en heeft de moed over het niet-zijn
te triomferen. De vraag is echter of het zijn als laatste grond van het geloof
personalistisch geduid moet worden? Houdt dat geloof m.a.w. een ik - gij relatie in?
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Naar onze overtuiging is dit laatste noodzakelijk. De mens kan immers geen zinvolle
relatie aangaan met een zijn dat ongedifferentieerd, ongestructureerd, oceanisch ruim
zou zijn. Daarin zou hij verloren gaan, hij zou opgenomen worden in een naamloze
onbegrensdheid. Dan zou de moed om te zijn uiteindelijk neerkomen op de moed
om de eigen zelfbeaming te laten wegzinken in een bodemloze diepte. De moed om
te zijn zou dan uiteindelijk betekenen: moed om zonder meer onder te gaan in een
alles overstromend en nivellerend geheel. Een dergelijk geloof zou een fundamentele
vervreemding van de individuele mens inhouden.
De ik - gij verhouding tussen zijn en mens moet dan wel nader omschreven worden.
De perspectieven van de intersubjectiviteit zullen hier doorbroken moeten worden.
Het moet hier gaan om een relatie die zowel de zelfbeaming van het individuele ik
als de participatie aan de macht van het zijn zelf waarborgt.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Zuid-Oost-Azië. Cambodja
Terwijl op de Parijse besprekingen over Vietnam geen enkele vooruitgang wordt
gemaakt, de oorlog in Zuid-Vietnam zich voortsleept, de pogingen van Nixon om
de strijd te Vietnamiseren, d.w.z. geleidelijk Amerikaanse troepen terug te trekken
en hun taak te laten overnemen door Zuidvietnamese troepen, beurtelings als geslaagd
en mislukt worden gekenschetst, de situatie in Laos onoverzichtelijker is geworden
dan ooit en pogingen om een oplossing te zoeken door een nieuwe conferentie van
de mogendheden die in Génève in 1954 en 1962 een regeling voor Indo-China tot
stand brachten, tenslotte toch geen genade vonden in Russische ogen, daar men van
mening was, dat een oplossing slechts bereikt kon worden door onderhandelingen
tussen de drie partijen - rechtse, neutralistische en communistische, die zogenaamd
samen de regering van nationale eenheid vormen, maar waaruit de communistische
Pathet Lao zich reeds lang heeft teruggetrokken en het neutralistisch centrum zich
steeds meer heeft vereenzelvigd met de rechtse elementen en er dus eigenlijk maar
sprake zou kunnen zijn van onderhandelingen tussen twee partijen - is nu de brand
overgeslagen naar het derde deel van het vroegere Franse Indo-China, Cambodja.
Evenals Laos is Cambodja van groot belang voor de aanvoer van manschappen
en materiaal voor de Vietcong in Zuid-Vietnam; dit gebeurt niet alleen via de
Ho-Tsji-Minh-route maar ook via de Cambodjaanse haven Sihanoukville. Bovendien
biedt Oost-Cambodja - en speciaal diep in Zuid-Vietnam binnendringende landtongen
- aan Noord-Vietnam en de Vietcong de gelegenheid voor wapenopslagplaatsen en
zelfs zou hier het hoofdkwartier liggen van de in Zuid-Vietnam opererende troepen.
Deze worden belangrijker naarmate de Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen
meer succes behalen.
Dit alles was minder prettig voor het Cambodjaanse staatshoofd, prins Norodom
Sihanouk, die hoog opgaf van de neutraliteit van zijn land, die overigens ook in
verdragen was vastgelegd. In zijn buitenlandse politiek trachtte hij voortdurend tussen
alle partijen door te laveren, daarbij er wel voor zorgend, dat hij indien nodig zich
nog altijd kon aansluiten bij een aan de winnende hand zijnde partij. Toen hij begin
1960 van mening was, dat de Verenigde Staten er niet in zouden slagen succes in
Zuid-Vietnam te behalen, toonde hij
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toenadering tot Rusland en Peking-China en verbrak zelfs in 1964 alle relaties met
Washington. Later, nadat Johnson de bombardementen op Noord-Vietnam had
stopgezet, was hij van mening, dat de aanwezigheid van Amerikaanse troepen indirect
Cambodja hielp bij het in stand houden van het machtsevenwicht in deze streken en
dat wegtrekken van deze troepen de machtspositie van Peking-China gevaarlijk zou
vergroten. Hij werd tevens bevreesd voor de stijgende invloed van de communisten
in Cambodja tengevolge van de aanwezigheid van Noordvietnamese en
Vietcong-troepen en begon te proberen de laatste er toe te bewegen zich vrijwillig
terug te trekken; echter zonder succes. In bepaalde kringen rond Sihanouk vond deze
politieke koorddanserij steeds minder waardering. Daarnaast waren er nog andere
redenen om te proberen hem kwijt te raken; zo was zijn economische politiek geen
succes en waren er klachten over corruptie aan het prinselijk hof. Toen hij in deze
situatie een traditionele zet deed nl. het land verlaten (voor een reis naar Frankrijk)
in de hoop dat hij de kans zou krijgen om in de daaropvolgende chaos als redder des
vaderlands te kunnen terugkeren, schiep hij daarmee de kans voor premier Lon Nol
en vice-premier Sirik Matik. Zij begonnen een actie tegen de aanwezigheid van
Noordvietnamese en Vietcong-troepen, die leidden tot demonstraties tegen de
ambassades van beide mogendheden in Phnom-Penh en tot afzetting van Sihanouk,
die inmiddels in Moskou was gearriveerd en op het punt stond naar Peking af te
reizen.
Het nieuwe bewind werd vlot door Washington erkend maar maakte
vanzelfsprekend geen kans in Moskou, Peking en Hanoi. Dit laatste was ook het
geval met het ultimatum aan Noord-Vietnam en de Vietcong; het werd wel gesteld
maar er was geen enkele mogelijkheid om de eis kracht bij te zetten. Bovendien bleek
Sihanouk nog steeds zeer populair onder grote delen van de bevolking en daardoor
steeg de kans op een burgeroorlog. In dat geval zouden Lon Nol c.s. buitenlandse
hulp kunnen inroepen, maar dan zou de onafhankelijkheid en de neutraliteit van
Cambodja ook officieel niet meer bestaan. Het is mogelijk, dat als de Noordvietnamese
schuilplaatsen inderdaad ernstig bedreigd zouden worden Hanoi - hoe ongaarne ook,
omdat dit toch een zeer grote belasting zou zijn voor de beschikbare middelen - zal
ingrijpen; daarnaast zouden de Verenigde Staten - het leger drong er reeds eerder op
aan - kunnen ingrijpen om eens en voor altijd een einde te maken aan de aanvallen
op Zuid-Vietnam vanaf Cambodjaans gebied. Een betere oplossing zou echter zijn
een nieuwe conferentie van de veertien landen die indertijd het accoord van Génève
tot stand brachten, maar pogingen van Engeland faalden tot nu toe.
Men bleef gissen hoe de Verenigde Staten op deze ontwikkelingen zouden reageren.
Zou Nixon zich houden aan zijn opvattingen, die hij vorig jaar in Goeam onder
woorden bracht tijdens zijn rondreis door Azië, volgens welke de Verenigde Staten
het zouden vermijden rechtstreeks betrokken te raken in nieuwe conflicten à la
Vietnam en de Aziatische landen in eerste instantie zichzelf moesten helpen? Of aan
zijn dit jaar geformuleerde Nixon-doctrine, dat de Verenigde Staten niet de gehele
verdediging van de vrije naties op zich
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kunnen en willen nemen, maar dat zij wel als bondgenoot willen helpen mits hun
partners zich meer inspannen dan tot nu toe het geval is geweest?
In de gegeven situatie was het te verwachten, dat Lon Nol hulp zou vragen in de
vorm van wapens en geld ook aan de Verenigde Staten. Maar militaire kringen aldaar
achtten hulp alleen niet voldoende. Men had er reeds lang op aangedrongen om de
Vietcong-aanvoerlijnen via Cambodja te vernietigen en meende nu een nieuwe kans
hiervoor te krijgen. Daartegenover stond het verzet van verschillende invloedrijke
senatoren, zowel republikeinen als democraten, die eveneens reeds lang aandringen
op een de-escalatie van de oorlog in Vietnam en op spoedige beëindiging hiervan.
Op 1 mei maakte Nixon zijn beslissing bekend; Amerikaanse en Zuitvietnamese
troepen waren een inval in Cambodja begonnen met een beperkt doel, nl. het aldaar
gevestigde communistische hoofdkwartier te vernietigen; naar zijn schatting zouden
daarmee ongeveer 2 maanden gemoeid zijn, waarna de troepen zich weer zouden
terugtrekken. Hij verdedigde deze actie met te wijzen op de noodzaak eigen troepen
in Zuid-Vietnam te beschermen tegen de voortdurende bedreiging uit het Westen.
Zou hier een einde aan komen dan zou de vrede in Vietnam z.i. bespoedigd worden.
Principieel kunnen wij het niet anders zien dan dat de Verenigde Staten hier de
neutraliteit van Cambodja schenden; dat zij dit doen met verwijzing naar het feit dat
Noord-Vietnam dit reeds lang heeft gedaan, geeft hen niet het recht hetzelfde te doen.
Zij schenden hier niet alleen de besluiten van de conferentie van Génève maar ook
de beginselen van het internationaal recht. Daarmee ondergraaft Nixon de
geloofwaardigheid van zijn streven naar vrede. Bovendien kan hij geen zekerheid
geven, dat hij niet in een nieuwe guerillaoorlog - nu in Cambodja - verwikkeld raakt
en de ervaringen met dit soort oorlogen zijn tot nu toe voor de Verenigde Staten
allesbehalve gunstig geweest. Zijn mededeling, dat hij liever president is voor één
ambtstermijn dan voor twee als de Verenigde Staten daardoor een
tweede-rangsmogendheid zouden worden en hun eerste nederlaag zouden moeten
erkennen, wijst niet alleen op het besef, dat zijn besluit hevig zal worden becritiseerd
in eigen land, maar riekt ook verdacht veel naar een prestige-beslissing, waarmee
dachten wij de wereldvrede allerminst is gediend.
De reacties op dit besluit waren verdeeld. Japan, Indonesië, Zuid-Korea en
directbetrokken landen als Laos en Zuid-Vietnam keurden het goed. Dat Moskou,
Peking en Hanoi fel reageerden was te verwachten. Den Haag bracht begrip op voor
de beslissing en moest daar nodig haastig van kennisgeven; Frankrijk en Canada
waren er niet gelukkig mee en Londen was het voor het eerst in de Vietnam-affaire
volledig oneens met Washington; voor de Britse regering is er maar één oplossing
mogelijk n.l. via een nieuwe conferentie van de landen van Génève, waartoe het
mede-voorzitter Rusland voortdurend tracht over te halen.
In de Verenigde Staten zelf zijn zowel partijgenoten als politieke tegenstanders
van de president het niet eens met het genomen besluit. Senator Fulbright, voorzitter
van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken, en vele anderen

Streven. Jaargang 23

962
met hem kunnen deze inval niet rijmen met de officiële de-escalatie-politiek; volgens
hen stort Nixon zijn land in een onoverzichtelijk en gevaarlijk avontuur; tevens zijn
vele senatoren des duivels omdat alles volkomen buiten hen om is beslist en zij voor
een voldongen feit zijn geplaatst. Fulbright heeft nu aangekondigd de president te
zullen uitnodigen voor de Senaatscommissie te verschijnen ter bespreking van zijn
politiek; de laatste keer dat een president op deze wijze op de vingers werd getikt
was in 1919, toen het Congres niet wenste mee te gaan met Wilsons
volkerenbondsidee. Nixon reageerde positief, maar nodigde niet alleen de commissie
voor buitenlandse zaken maar ook die voor de strijdkrachten uit om de Cambodjaanse
crisis te bespreken; mogelijk hoopt hij bij de laatste meer begrip voor zijn besluit te
vinden.

Communistisch China
Een dag na de geslaagde lancering maakte Peking bekend, dat het een kunstmaan in
een baan rond de aarde had gebracht. Dit nieuws kwam niet geheel onverwacht maar
maakte toch grote indruk. Niet om de kunstmaan maar wel omdat hieruit bleek, dat
China nu ook over middelen beschikt om kernwapens naar alle delen van de wereld
te transporteren. Dit feit heeft consequenties.
Allereerst voor de kwestie rond de bouw van het Amerikaanse
anti-raketrakettensysteem; dit is immers ook bedoeld tgeen de dreiging van Chinese
intercontinentale raketten en kon men zich tot nu toe nog koesteren in de mening,
dat die dreiging nog in een ver verschiet lag, nu heeft men minder argumenten tegen
de verklaring van Melvyn Laird, minister van defensie, dat China binnen afzienbare
tijd chantage met kernwapens zou kunnen plegen. Grote indruk maakte het bericht
verder in Moskou, waar men zich genoopt ziet midden in het zich al met al
verscherpende ideologische conflict met Peking nu ook nog rekening te houden met
een Chinese kernaanval op Moskou. Tenslotte zal de lancering van de kunstmaan
haar invloed niet missen op de Amerikaans-Russische SALT-besprekingen over
beperking van de strategische bewapening, die 16 april in Wenen hervat zijn. Men
was juist tot de conclusie gekomen, dat deze besprekingen tot een bevredigend
resultaat moesten leiden, daar beide grote mogendheden in staat zouden zijn de
tegenstander door middel van een verrassingsaanval geheel uit te schakelen en dat
er - bij ontbreken van bindende afspraken - een nieuwe bewapeningswedloop zou
ontstaan, die mogelijk tot een allesvernietigende oorlog zou leiden. Wij wezen reeds
eerder op de moeilijkheid, dat China buiten een eventuele regeling zou blijven, daar
het niet aan de besprekingen deelnam. Dit niet gebonden zijn is nu alleen maar een
ernstiger gevaar geworden en men moet er nu tevens rekening mee houden, dat zowel
Rusland als de Verenigde Staten wel eens van mening kunnen zijn hun bewapening
met het oog op China niet te kunnen beperken, waarmee een resultaat in Wenen bij
voorbaat al onmogelijk zou kunnen worden bereikt.
5-5?'70.
J. Oomes
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Forum
Externe democratie en ‘recurrent education’
Het is tegenwoordig nauwelijks nog origineel een hoogleraar bij zijn emeritaat een
naar hem genoemde bundel aan te bieden, waarin collega's vakgenoten schrijven
over de problemen die de scheidende hoogleraar ook zoveel lange jaren hebben
geïntrigeerd. Helaas zijn het meestal bundels met weinig originele, soms reeds eerder
gepubliceerde artikelen, of in de meeste gevallen reeds gelanceerde ideeën. De
Edding-bundel The Economics of Edication in Transition1 is hier geen uitzondering
op, behalve dan dat deze bundel werd aangeboden bij de zestigste verjaardag van
deze prominente Westduitse onderwijseconoom. Prof. Dr. F. Edding die vanaf 1964
hoogleraar is in de onderwijseconomie aan de Technische Universiteit te Berlijn en
tevens is verbonden aan het Max Planck Instituut heeft een groot aantal publikaties
op zijn naam staan. Zeer bekend is Internationale Tendenzen in der Entwicklung der
Ausgaben für Schulen und Hochschulen (1958) en deel II van het rapport van de
‘Policy Conference on Economic Growth and Investment in Education’ van de OECD
(1961) getiteld Targets for Education in Europe in 1970 (samen met L. Elvin en I.
Sennilson).
De artikelen in de bundel handelen over een drietal onderwerpen: de efficiency van
het onderwijs, onderwijsplanning en onderwijshervormingen. Oude problemen
worden weer eens breed uitgemeten, de meeste auteurs maken een pas op de plaats.
Eén uitzondering moet echter gemaakt worden voor J.R. Gass; zijn bijdrage
‘Reflections on Equality, Quantity and Quality in Education’ is zeer interessant vooral
als analyse van het probleem der externe democratisering.
Zijn gedachtegang is, enigszins vrij geïnterpreteerd, ongeveer als volgt. De expansie
van de aantallen studenten in het hoger onderwijs gedurende de laatste 10 jaren heeft
nauwelijks enige invloed gehad op de relatieve deelname van de verschillende
maatschappelijke groeperingen aan het onderwijs of zoals Gass zegt, de ‘opportunity
gap’ tussen de verschillende milieus is constant gebleven zodat de doelstelling
‘equality of educational opportunity’ niet is gerealiseerd. Echter wat verstaan we
onder ‘equality of educational opportunity’ (gelijkheid van onderwijskansen)?
Duidelijk is, dat het enkel creëren van de mogelijkheid voor iedere staatsburger om
hoger onderwijs te genieten, bijvoorbeeld door het verstrekken van rijksstudietoelagen,
een noodzakelijke maar zeker geen voldoende voorwaarde is om aan de externe
democratisering een reële inhoud te geven. Een gelijke start oftewel ‘equality of
input’ is niet voldoende omdat er duidelijke verschillen zijn in de onderwijsprestaties
(‘achievements’) van de leerlingen uit verschillende milieus. Vele

1

K. Hüfner and J. Naumann, ed., Economics of Education in Transition, Ernst Klett, Stuttgart,
1969, 275 pp., D.M. 17.50.
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leerlingen uit de lagere milieus komen niet aan hoger onderwijs toe of worden er
snel uitgewipt. Dit nu is bepalend geweest voor de inhoud van het begrip ‘equality
of educational opportunity’, naast de noodzakelijke ‘equality of input’ is een ‘equality
of output’ (onderwijsprestaties) een vereiste. Coleman heeft dit laatste begrip als
volgt verhelderd. ‘Equality of output does not imply that all students’ achievements
come to be identical, but only that the averages for two population groups that begin
at different levels come to be identical. The diversity of individual scores could be
as great, or greater than the diversity at grade 12.
Op welke wijze kan men nu, gezien het voorgaande de ‘opportunity gap’
overbruggen? Het streven hiertoe wordt uiteraard bemoeilijkt doordat de bekwaamheid
van een leerling gedeeltelijk genetisch bepaald is, echter een andere factor van groot
belang is de motivatie van de leerling. Bij leerlingen uit lagere milieus heeft de
omgeving (ouders, familie etc.) dikwijls een negatieve invloed op de motivatie om
te studeren. De motivatie wordt vaak sterker als men zich later in de werksituatie
kan vergelijken met anderen; dan is het echter te laat, onderwijs kan immers slechts
genoten worden gedurende een aaneengesloten periode aan het begin van iemands
leven. Gass pleit voor een vorm van onderwijs (‘recurrent education’) waarbij het
mogelijk is onderwijs te genieten verspreid over meerdere niet aaneengesloten
perioden. Iemand die, na de leerplichtige leeftijd, niet gemotiveerd is hoger onderwijs
te genieten, kan terugkeren naar het fulltime, formeel onderwijssysteem3 op welk
moment van zijn leven dan ook. Uiteraard brengt deze strategie die de gelijkheid van
onderwijskansen zou kunnen verhogen, veel problemen met zich mee: financiering,
carrièreprofielen etc. Het is echter zaak de ‘recurrent education’ serieus te analyseren,
in Zweden zijn de operationele experimenten in deze richting al aangevangen.
M.C.E. van Gendt

Publiciteit en gezagsverhoudingen
In het maart-nummer van Etudes (pp. 386-401) toont Michel Souchon aan dat de
wijziging van onze informatie-kanalen diepe gevolgen heeft voor onze
gezagsverhoudingen en dat elke ontwikkeling van de publiciteit ook betekent dat het
gezag op een andere wijze moet worden uitgeoefend. Politiek, vakbeweging,
onderwijs, gezinsleven en kerk ervaren dit aan den lijve. Tegenwoordig zorgen krant,
radio en TV ervoor dat wij het nieuws snel, zeker en op democratische wijze krijgen
thuis bezorgd. Snel en meestal safe, maar vooral democratisch, want nieuws is
goedkoop verkrijgbaar, gemakkelijk te verwerken en voor ieder van ons bereikbaar.
Ook zijn de berichten bijzonder talrijk, waardoor ze steeds minder overzichtelijk
worden. Ze komen, tenslotte, vaak in beelden over, zodat men minder kan weerstaan
aan hun verborgen verleiding.
Toch heeft de democratisering van de publiciteit alleen plaats in de industriële
maatschappij en is de Derde Wereld ook arm aan informatie en publiciteitskanalen.
2
3

J.S. Coleman, The Concept of Equality of Educational Opportunity, in Equal Educational
Opportunity, Harvard Educational Review, 1969.
Hierdoor is ‘recurrent education’ iets totaal anders dat het zogenaamde ‘adult education’;
adult education is part time, geen onderdeel van het formele onderwijssysteem en is meestal
vaktechnisch georiënteerd.
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Bovendien kunnen de verschillende informatiebronnen beïnvloed worden door de
staat, de eigenaars of zelfs (indirect) door de ontvangers. Tenslotte blijkt de
democratisering van de publiciteit grenzen te hebben, doordat slechts weinigen erover
beschikken. Wat dezen onbelangrijk vinden en verzwijgen, komt
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voor ons niet tot bestaan; hele landen kunnen buiten onze gezichtskring blijven en
er lijkt daar niets te mogen gebeuren wat voor ons van belang is; hele reeksen
onderwerpen, sociale groepen en oorlogen kunnen buiten onze wereld worden
gehouden. Het radiostation is een strategisch punt.
Gezag hangt nauw samen met de informatiebronnen. Competentie, ervaring, kennis
is immers macht. Maar dan stelt ook elke kennisoverdracht het gezagsprobleem en
kunnen van de andere kant taboe, censuur, zwijgen of geheimhouding als eigen
verdediging worden gehanteerd. Publiciteit brengt een gezagscrisis teweeg. Het gezag
zal echter in de toekomst niet meer kunnen steunen op het exclusieve bezit van
informatie.
Ook op het kerkelijk gezag heeft de democratisering van de informatie diepe
invloed. De klerikale specialisten moeten afstand doen van hun monopolie-positie:
ook in de Kerk kan het gezag niet (meer) berusten op geïnformeerd-zijn. Dreigt juist
hier niet het gevaar dat heel menselijke mechanismen verward worden met goddelijke
openbaring en mag daarom niet juist in de Kerk de geheimhouding uitsluitend plaats
hebben terwille van mensen? Uit-sluitend.
In dit verband mag de Kerk zich niet tevreden stellen met een handig gebruik van
de publiciteitsmedia: de pers als hulpmiddel bij de verkondiging. Al bestaat het
gevaar dat de verkondiging omslaat in propaganda en de Geestdrift in offensief, toch
kan niemand haar dit recht betwisten. Natuurlijk kan de Kerk ook in de verleiding
komen om zich van de moderne informatiekanalen te bedienen om haar invloed
direct en onontkoombaar uit te oefenen. Maar zij zou dan niet alleen die media
grotelijks overschatten, maar ook haar meest geëigende methode verwaarlozen: die
van het persoonlijk getuigenis. Het is immers allang - uit talloze sociologische
onderzoeken - bekend dat de beïnvloeding door de publiciteit steeds plaats heeft via
de meningvormende groepen en zonder dezen in het niets opgaat.
De Kerk kan, tenslotte, weigeren om hit beeld dat van haar in de publiciteit overkomt,
te aanvaarden, in de trant van: ‘dat is onze Kerk toch niet’, ‘zo zijn de priesters toch
niet’, enzovoort. De moderne communicatiemedia nu dagen de Kerk uit om haar
uiterlijke presentatie te doen beantwoorden aan haar beleden idealen. Als de agape
eerlijk is, zullen ook de gasten van de pers altijd welkom zijn.
F.K.

Maatschappelijke betekenis van een vakbond
Het maandblad van de Kristelijke Vereniging van Mijnbeambten De Pionier te
Heerlen publiceert in zijn maartnummer een bundel vriendelijke bijdragen bij
gelegenheid van het zilveren verjaardagsfeest van zijn broodheer. Uit de speeches
en artikelen blijkt dat er binnen een vakorganisatie ook plaats kan zijn voor diepgaande
beïnvloeding van de bedrijfstak en zelfs van de omringende maatschappij. Terwijl
er in Nederland velen zijn die de arbeidsvoorwaarden en verzekeringen als het
uitsluitend doelwit van de vakorganisatie erkennen, zijn vooral katholieke en
protestantse vakbonden genegen om zich niet te beperken tot materiële belangstelling.
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Zo is de KVM sinds de bevrijding met kracht opgekomen voor het welzijn van de
bedrijfsgemeenschap waartoe haar leden, het middenkader van de Nederlandse
steenkolenmijnen, behoorden. Met name via de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
(PBO) in het mijnbedrijf is het gezamenlijk beraad van werkgevers en werknemers
in de mijnindustrie zo intens geworden dat geen van beide partners nog geïsoleerd
zou willen optreden. En deze PBO heeft niet alleen haar nut bewezen toen de
kolenwinning voor 's lands economie een vitaal belang vertegenwoordigde, maar
ook nu de afbouw van de mijnindustrie moet worden voltrokken.
Ook werkt de onderhavige vakbond met
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vrucht aan een landelijk verband van de werknemende middengroepers, een nauwere
concentratie dus van beambtenverenigingen in het bedrijfsleven. Eén
beambtenorganisatie kan blijkbaar de samenwerking stimuleren met andere mediale
bonden.
Dat de KVM zich, vooral sedert het begin van de sluiting der steenkolenmijnen
in 1965, beijvert om de industriële omschakeling van de Nederlandse mijnstreek zo
goed mogelijk te doen verlopen, betekent dat een vakbond daadwerkelijke inspiratie
kan geven bij herstructurering van een streek. Waar zich elders in Nederland en
België dergelijke problemen voordoen, kan de activiteit van de KVM tot voorbeeld
dienen.
Een studiefonds voor de kinderen van de leden, persoonlijke en financiële inzet
voor het aantrekken van belangrijke onderwijsinstellingen, en voortdurende
kadervorming in sociale en ethische problemen kan ten slotte niet alleen de straling
van een vakbond uitstrekken tot de omringende maatschappij, maar vooral een niveau
doen bereiken waar de mens meer zichzelf wordt.
De 25 jaren vakbondsleven van de KVM tonen dit concreet aan.
F.K.

Dagbladsubsidie
Amsterdam krijgt misschien een hete en lange zomer. Maar ondanks dat een vroege
herfst. Op 14 september valt het eerste blad al. Het Algemeen Handelsblad. Zagen
wij al een poosje aankomen. Het blad vertoonde reeds enige tijd een enigszins rode
gloed. Wat er vanaf september met de kleur gaat gebeuren moeten wij afwachten.
Zeker is dat Handelsblad en fusiepartner Nieuwe Rotterdamse Courant op wat
stadsnieuws na letterlijk dezelfde inhoud zullen krijgen. Voortaan dus samen blozen
of samen bleek worden. Lijkbleek misschien wel want het bestaan van de nieuwe
combinatie is niet zonder meer verzekerd.
De televisie nam een deel van de informatieve taak van de kranten over en en passant
ook een stuk van de inkomsten. De televisiereclame lokte namelijk vele adverteerders
van de dagbladpers weg. Er hangt een compensatie voor laatstgenoemd verlies in de
lucht, maar dat zal niet alle economische dreiging kunnen afwenden. Het is dus op
zichzelf niet vreemd dat er hier en daar wat wordt gefilosofeerd over het verlenen
van subsidie aan de noodlijdende pers. De gedachte alleen al bracht De Telegraaf op
30 april tot een hoofdredactioneel artikel waarvan de titel ‘Dwaas en principieel
onjuist’ boekdelen spreekt. De argumenten van De Telegraaf zijn minder sprekend.
Het katholieke dagblad De Tijd bijvoorbeeld wordt een subsidie misgund omdat De
Tijd wordt gepubliceerd door een uitgeversconcern dat vermogens verdient aan
damesbladen. Ook Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Courant behoren tot een
concern dat in andere sectoren goed verdient. Op het eerste gezicht spreekt die
redenering van De Telegraaf misschien wel aan. Niemand is gedwongen een circus
of een courant te kopen. En als men dan Circus Carré of het Handelsblad vrijwillig
opkoopt, staat het inderdaad wat raar om meteen bij de overheid het handje te gaan

Streven. Jaargang 23

ophouden voor subsidie. Maar De Telegraaf mag niet vergeten dat wij dan wel weten
wat er met onze subsidie gebeurt. Overheidssubsidie is onderworpen aan de normale
democratische controle. Dat kan niet gezegd worden van allerlei schuiverijen binnen
het bedrijf. Interne subsidie waarbij binnen een bepaald concern verliezen in de ene
sector worden weggestreept tegen winsten in een andere sector, onttrekt zich aan
controle en dat is eng. Zo goed als het zelfs eng is dat het bedrijfsleven allerlei
liefdadigheid pleegt. Om maar niet te spreken over het in de Verenigde Staten zo
populaire financieren van verkiezingscampagnes etcetera. Als er ergens geld - dat
toch door de consument is opgebracht - bij moet, dan zie
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ik daar liever over beslist in de Tweede Kamer dan in de eerste de beste directiekamer.
De Telegraaf schrijft de financiële moeilijkheden van een aantal van onze bladen
toe aan de geringe oplaag en dus aan de blijkbaar geringe belangstelling. Een best
argument, maar dan moet er wel even bijverteld worden dat wij op grond van die
redenering ook wel kunnen ophouden met het subsidiëren van toneel, opera en ballet.
Misschien is De Telegraaf wel tegen subsidie in het algemeen en dat is helemaal
niet zo een dwaas standpunt. Tot op zekere hoogte wil ik daarin ook best meegaan.
Maar zolang er gesubsidieerd wordt is het wel dwaas een bepaald cultureel medium
bij voorbaat van alle subsidie te willen uitsluiten. Allicht kan er een nieuwkomer
worden verwelkomd als er eerst elders een niet meer noodzakelijke subsidie wordt
opgeruimd. Of als eerst andere subsidies worden verlaagd. De enige in mijn ogen
zinnige bedenking die De Telegraaf tegen dagbladsubsidie weet aan te voeren hangt
samen met het probleem van concurrentievervalsing. Waarom zou de overheid het
ene dagblad en niet het andere gaan bevoordelen? Dat is inderdaad een probleem,
maar wie weet is er een oplossing voor. Het vraagstuk van subsidie aan de
noodlijdende dagbladpers verdient meer dan een redactioneel toespraakje van De
Telegraaf. Het verdient een serieus gesprek.
J.J. Meltzer
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Boekbespreking
Theologie
Schürmann, Heinz - Das Lukasevangelium. Erster Teil. Kommentar zu den Kap.
1-9. - (Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), Herder,
Freiburg, 1969, 591 pp..
Sölle, Dorothée - La représentation. - Desclée, Tournai, 1969, 166 pp..

Attila Szekeres
Le Christ cosmique de Teilhard de Chardin
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 435 pp., BF. 295.
Het voorgestelde werk is een bundeling van tien bijdragen door acht auteurs over
Teilhard de Chardin. Auteurs als Claude Cuénot, N.M. Wildiers, Georges Crespy
zijn al voldoende bekend. In ‘Souvenirs et réflexions’ geeft Jeanne-Marie Mortier,
secretaresse en wettelijke erfgename van de geschriften van Teilhard, een interessante
aanvulling op Teilhard's biografie. De bijdrage van R. Leys, ‘Teilhard de Chardin
et le péché originel’, is een evenwichtige detailstudie. Leys heeft een uitgesproken
zin voor ‘symboliek’ en ‘antropologie’ in het religieuze denken. Oud-Oosterse,
Paulijnse en moderne antropologie zijn het kader waarin een geloofsgegeven als
erfzonde moet worden verstaan. In de bijdrage van Marc Faessler, ‘L'anthropologie
selon Karl Barth et Teilhard de Chardin’, wordt grondig nagedacht over deze
antropologie: de mens in de facticiteit van de wetenschappen en de mens die een
ontologische uitkomst zoekt voor zijn bestaan en die zich zinvol getrokken wil weten
door God. Barth heeft de neiging een eenzijdig antwoord te geven in de richting van
een verticaal dogmatisme, waarin het menselijk zoeken extrinsiek dreigt te worden;
Teilhard daarentegen heeft de neiging dat antwoord te leggen in een totaliserende
synthese van de menselijke wetenschappen waarin de revelatie dreigt te verlopen tot
een symbolisch duplicaat van die synthese. Sigurd Martin Daecke levert wellicht de
beste bijdrage: ‘Teilhard de Chardin et la théologie de l'Avenir’. Zijn diagnose van
de stromingen in de huidige protestantse theologie in confrontatie met Teilhard is
van fundamenteel belang. In ‘La pensée religieuse de Teilhard de Chardin et la
signification théologique de son Christ cosmique’ tracht A. Szekeres het denken van
Teilhard te centreren rond het thema van ‘le Christ cosmique’. Vanuit de
‘pléromisation’-thematiek worden de grote geloofsgegevens van schepping, erfzonde,
incarnatie, verlossing behandeld. De persoonlijke (protestantse) bekommernis van
de auteur is gericht op de poging de Schrift haar volle gewicht te laten bewaren in
de theologie. Dit is tenvolle gerechtvaardigd, maar we zien niet in dat daarmee aan
het denken van Teilhard zelf recht wordt gedaan. Dit verzamelwerk behoort beslist
tot de goede boeken over Teilhard.
R. Ceusters
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Karl Rahner - Otto Semmelroth
Theologische Akademie VI
Knecht, Frankfurt am Main, 1969, 114 pp.
Een groep Duitse jezuieten-theologie-professoren reist sinds verschillende jaren
jaarlijks naar meerdere steden van de Bondsrepubliek om er voor ontwikkelde leken
voordrachten te geven over actuele theologische problemen. Theologische Akademie
bundelt hun lezingen. In 1968 handelde Karl Rahner over het ja tot de concrete Kerk
zoals ze voor ons in haar tijdgebonden gestalte een last en een aanvechting is. Otto
Semmelroth sprak over de functie van het dogma in het leven van de Kerk en de
gelovige. De verhouding tussen Jahweh en de afgoden in het oude testament
onderzoekt de bekende exegeet Norbert Lohfink. H. Roos geeft een kritisch
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overzicht van de God-is-dood-theologie bij W. Hamilton, P. van Buren en T. Altizer.
Demokratisierung in der Kirche is 't thema van J.G. Gerhartz' interessante lezing.
Zoals de vorige jaren: een gevarieerde en interessante bundel.
J. Vercruysse

P. van den Berghe
Traditie en Schrift
1. Historisch beeld
(Bezinning en Bezieling), De Vroente, Kasterlee, 1969, 296 pp., BF. 190.
Dit is het eerste volume van een tweedelig werk, dat in zijn geheel genomen een
theologische bezinning wil zijn op de christelijke realiteiten van traditie en Schrift,
met name op hun wederzijdse verhouding. In het tweede deel zal de auteur de meer
systematische en hermeneutische vraagstelling aan bod laten komen. Het eerste deel
dat we voor ons hebben is gewijd aan een historische bezinning op de concrete
verschijning en betekenis in de geschiedenis van het jodendom en van het christendom
van Schrift en traditie. Het boek valt in twee delen uiteen. Een eerste deel behandelt
de joodse heilige Schrift in de joodse traditie: een soort bijbelse literatuurgeschiedenis,
gezien tegen de achtergrond van de evolutie der Israëlitisch-joodse geloofstraditie,
gaande van het ontstaan van die traditie tot haar post-christelijke nawerking. In de
volgende drie hoofdstukken komen enkele aspecten van de geschiedenis van traditie
en Schrift ter sprake: de wording van de joodse canon (hst. 2), de tekstovelevering
van de joodse bijbel (hst. 3) en de geschiedenis van zijn interpretatie (hst. 4).
Het tweede deel van het boek is gewijd aan de christelijke Schrift in de christelijke
traditie. Vooreerst het ontstaan van de christelijke schriften: we zien ze uitgroeien,
ingebed in de ‘jezuaanse’, resp. palestijnse, joods-hellenistische, hellenistisch
christelijke en laat-apostolische traditie. Het tweede hst. bespreekt het ontstaan van
de christelijke canon en releveert hoe het drievoudig gezag van Christus, van zijn
Apostelen en van de Schrift van het Oude Testament uitgangspunt worden voor de
vorming van de christelijke canon. Christus en zijn apostelen zijn door een mondelinge
traditie bemiddelde autoriteiten: vandaar dat men er allengs toe moest komen de
gezaghebbende stemmen in geschriften te zoeken. Een kort derde hst. behandelt de
tekstoverlevering, het vierde hst. het hermeneutisch probleem of de interpretatie van
de Schrift in de christelijke traditie. Dit laatste deel is rijk gedocumenteerd en tot het
allerlaatste bijgehouden.
Het boek leest prettig. Voetnoten werden vermeden; de door de auteur gebruikte
bronnen vindt men in de terugkerende literatuuropgaven. Een toegankelijk boek dus
dat tevens inzicht verleent in een zeer actueel aspect van de studie van de Schrift.
J.-M. Tison

Herbert Vorgrimler - Robert Vander Gucht
Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. Band 1
Herder, Freiburg, 1969, 472 pp.
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De opzet van dit driedelige werk, waarvan reeds twee delen verschenen zijn, is een
balans op te maken van de inspanningen en de resultaten van de theologische
wetenschap sinds het begin van deze eeuw. Tevens wil het de stand van het huidig
onderzoek schetsen en de toekomstige opdrachten ramen. Daar het een van de
kenmerken is van deze moderne theologie dat zij zich wil losmaken uit haar splendid
isolation om in contact te treden met de wereld en met de vragen die er leven en die
haar door de andere wetenschappen gesteld worden, wil dit eerste deel, dat we hier
voorstellen, het bestek maken van dit hele domein en Die Welt des 20. Jahrhunderts
beschrijven: ‘Der erste Teil ist somit eine Bilanz vernommener oder auch nicht
vernommener Fragen’ (p. 5). Deze vragen komen tot haar uit de wereld van de kunst
en de literatuur, uit de biologie, de psychologie, de pedagogie en de sociologie en
worden geformuleerd in de vele wijsgerige stromingen van de XXe eeuw. Het laatste
hoofdstuk is gewijd aan de vragen die de godsdienstwetenschap en de niet-christelijke
godsdiensten aan de christelijke theologie stellen. Voor de verschilende artikelen
werd een beroep gedaan op een schaar van internationale en deskundige medewerkers:
o.m. J.M. Domenach, Fr. Houtart, Ch. Moeller, A. Godin, A. Dondeyne, F. Van
Steenberghen, Et. Cornélis. De bijdragen worden telkens afgesloten met een keuze
uit de literatuur. Als oriënterend naslagwerk zal dit boek heel wat dienst bewijzen.
Het ligt in de lijn van de andere groot opgezette Herder-produkties als Sacramentum
Mundi, Handbuch der Kirchengeschichte, Handbuch der Pastoraltheologie e.a. Van
dit werk verschijnt ook een Franse uitgave.
J. Vercruysse
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Godsdienst
Brunetière, Philippe - L'église en panique. - Desclée, Tournai, 1970, 123 pp..
Ell, Ernst - Sexualmoral, voreheliches Geschlechtsleben und Zölibat. - (Kritische
Texte), Benziger, Einsiedeln, 1970, 53 pp., DM/Schw. Fr. 4,80.
Holenstein, Carl - Der Protest der Priester. - (Kritische Texte), Benziger,
Einsiedeln, 1970, 39 pp., DM./Schw. Fr. 4,80.
Orsy, Ladislas M. - Pour un renouveau de la vie religieuse. - Desclée, Tournai,
1970, 287 pp., BF.240.

Die Ehe
Zur aktuellen theologischen Diskussion
Übersetzung aus dem Französischen von Herbert P.M. Schaad, Herder,
Freiburg-Basel-Wien, 1969, 141 pp.
De oorspronkelijke tekst van dit ‘Herder-Taschenbuch’ (Bd. 348) verscheen als
nummer 82 van Lumière et Vie (Lyon, 1967). De vragen, die hier besproken worden,
zijn nog steeds actueel ofschoon het antwoord niet meer up-to-date is. Bijzondere
vermelding verdienen vooral de bijdrage van R. Cl. Gerest O.P., waarin de
geschiedenis van het christelijk huwelijk in de eerste vijf eeuwen behandeld wordt
(11-40); het getuigenis van een echtpaar over zijn huwelijkservaringen (73-83); R.
Lavocat over het gemengde huwelijk (121-132) en de ‘Vorschläge für ein
ökumenisches Zwiegespräch’ van R. Beaupère O.P. (133-141).
A. van Kol

Fernand van de Velde
Katechese en Pastoraal
Waarborgen voor de Katholieke School
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 268 pp., BF. 240.
Dit boeiend werk over katechese stelt als grondidee voorop: heel de
schoolgemeenschap is betrokken op de religieuze vorming van de mens. Het gaat
niet om lessen of instructies maar om de opvoeding en het geloofsleven zelf. In het
eerste deel wordt een overzicht geschetst van de evolutie van het godsdienstonderricht
sinds 1900 (een didactisch en pedagogisch ontwikkelen van het onderricht; katechese
als geloofsverkondiging; katechese als bestaansverheldering). Het tweede deel is een
bezinning op de huidige situatie van de katechese. De auteur vraagt zich af waarom
de vernieuwing niet overal is doorgebroken. De schrijver onderzoekt de structuur
van de katholieke scholen onder leiding van priesters en religieuzen, instellingen
waar godsdienstonderricht gegeven wordt, maar waar het geloofsleven niet groeit
en waar het publiek al te vaak aan het religieuze voorbijgaat. Hier wordt het
grondthema van het werk hernomen en worden de principes van een schoolpastoraal
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aangegeven. Verschillende godsdienstige praktijken worden besproken en worden
als concrete vormen van de schoolpastoraal voorgesteld. Het boek bevat zeer veel
informatie en zeer vele suggesties voor de mensen die in groepsverband de hele
schoolgemeenschap tot dieper geloofsleven willen leiden.
B. Van Dorpe

Drs. G.C. Van Engelen
De Brief van Paulus aan de Romeinen
Nieuwe vertaling met korte uitleg, 167 pp., BF. 90.
Dr. A.J. Simonis De eerste Brief van Petrus
volgens de Willibrordusvertaling, 46 pp., BF. 42.
J. Denaux - L. Grollenberg - G.C. Van Engelen
Sleutel op de Evangeliën en de Handelingen
176 pp., BF. 115.
P. Drijvers
Deur naar het Nieuwe Testament
117 pp., BF. 90.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1969.
De Katholieke Bijbelstichting (KBS) heeft, samen met de Vlaamse Bijbelstichting
(VBS), het initiatief genomen om de kennis van de Schrift in haar geheel en van de
afzonderlijke geschriften in bredere lagen te bevorderen. Zo verschenen reeds, enkele
jaren terug, een paar kleincommentaren van
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de hand van Prof. Grossouw (de eerste Brief van Joh. en de Brief aan de Galaten).
De reeks wordt nu voortgezet met de eerste twee boven vermelde publikaties. De
inleiding is uiterst beknopt, de vertaling is die van de Willibrordusvertaling - of
eventueel een nieuwe vertaling -, de verklaring relatief uitvoerig en gecondenseerd
(kleine druk).
Bij het opstellen van het derde boekje is vooral gedacht aan de leerkrachten die
zich aan het godsdienstonderwijs wijden. Het wil hun allereerst concrete informatie
verschaffen over ontstaan, schrijver en omstandigheden i.v.m. de vier evangeliën en
Handelingen. Vooral wil het inzicht verlenen in de specifieke verhaalvorm van deze
geschriften: die n.l. van het geloofsgetuigenis. Wat zijn wonderverhalen, wat
parabelen, wat verrijzenisverhalen, wat kindsheidsverhalen? Op al deze brandende
vragen tracht L. Grollenberg genuanceerd te antwoorden. Achteraan is een alfabetisch
pericopenregister opgenomen, er wordt gewezen op de nieuwe spelling van een aantal
bijbelse eigennamen, en een register geeft de aanhalingen van en verwijzingen naar
het Nieuwe Testament aan welke in de Nieuwe Nederlandse Katechismus voorkomen.
In het laatste boekje wil P. Drijvers ons laten doordringen in het geloofsbewustzijn
van de Israëliet, omdat er in die houding elementen vervat liggen die voor het huidig
verstaan van het leven actueel blijven. Die geloofshouding laat S. ons beluisteren in
een elftal psalmen; daarvan uitgaande wordt een netwerk van verwijzingen aangelegd
naar andere belangrijke teksten uit het Oude Testament, die de beleving van Israël
beter openbaren.
Deze reeks, zonder pretentie, kan heel wat diensten bewijzen in de persoonlijke
schriftlezing, het onderwijs en bijbelclubs.
J. de Gendt

J. Mouson, P. Van den Berghe, J. Bulckens
De verrezen Heer
Patmos, Antwerpen, 1969, 154 pp., BF. 125.
Dit handzaam boekje bevat drie belangwekkende referaten gehouden op de 2e
Antwerpse theologische studieweek 1968. Deze werd gehouden in het
parochiecentrum Luchtbal (Antwerpen) en in de Katholieke Volksbond (Turnhout).
Nadat het voorgaande jaar de ‘grondvragen van de gelovige mens’ behandeld werden,
werd in 1968 de aandacht toegespitst op een van die centrale vragen met name: de
verrijzenis van Christus. Prof. J. Mouson onderzoekt vanuit letterkundig standpunt
welke de tekenen waren van de verrezen Christus in de verschijningen van Jesus aan
de Emmausgangers, aan Maria Magdalena en bij de wondere visvangst. Via de
bepaling van het literaire genre van deze teksten poogt hij te komen tot de ‘Sitz im
Leben’ in de schoot van de primitieve Kerk. Prof. Van den Berghe peilt, vanuit een
doctrineel standpunt, naar de huidige draagwijdte en de zin van de
Nieuw-testamentische Paasboodschap. Vooral de ‘demythologiesierung’ van
Bultmann en de daaruit gevolgde discussies leiden er toe de draagwijdte van het
Paasgebeuren in zijn verschillende facetten te omschrijven. Heel instructief is de
bijdrage ook van Prof. Bulckens die onderzoekt hoe een dergelijk centraal gegeven
als de verrijzenis toegankelijk moet worden gemaakt in het godsdienstonderricht in
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de eerste plaats, waarop zich dan de homileet zal kunnen beroepen. Een voortreffelijk
boek, dat ook degenen die niet het geluk hadden de besprekingen bij te wonen, met
veel vrucht ter hand zullen nemen.
S. De Smet

Karl Rahner, e.a.
Service de l'église et action pastorale
Fondements théologiques pour l'action pastorale. Desclée, Tournai, 1970,
320 pp.
Dit is het derde van een reeks van 8 volumes die samen de Franse vertaling zullen
uitmaken van het gezagvolle Handbuch der Pastoraltheologie, Herder, 1964-'66. De
originele uitgave met haar zware presentatie en taal klasseert men spontaan bij de
naslagwerken; de vertaling bij de boeken bestemd voor een doorlopende lezing. De
tekst leest vlot (soms vlotter dan de Duitse) en geeft de oorspronkelijke gedachten
getrouw weer. In dit derde deel worden de verschillende vormen van kerkelijke
dienstverlening door K. Rahner en medewerkers behandeld: woordverkondiging,
cultus en liturgie, de sacramenten, de kerkelijke discipline, het christelijke
engagement, de caritatieve dienst. Wij bevelen dit werk graag aan. Kan er misschien
toch gezorgd worden voor een korte bibliografie aangepast aan het Franse taalgebied?
L. Braeckmans
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Wijsbegeerte
Denisoff, E. - Descartes, premier théoricien de la physique mathématique. Nauwelaerts, Louvain, 1970, 136 pp., BF. 190. Desan, Wilfried - De planetaire
mens. - (Filosofie en gultuur), De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970,
144 pp., BF. 139.
Etudes Philosophiques. Logique et Mathématiques. - Presses Univ. de France,
Paris, oct./déc. 1969, 145 pp., FF. 9,-.
Garanderie, A. de la - Schématisme et thématisme. - Nauwelaerts, Louvain,
1969, 230 pp., BF. 430.
Kamenka, Eugene - The Philosophy of Ludwig Feuerbach. - Routledge & Kegan
Paul, London, 1970, 190 pp., £ 2.
Reiss, Hans - Kant's Political Writings. - Cambridge Univ. Press, London, 1970,
210 pp., £ 2,80.
Newman, John H. - The philosophical notebook. Vol. 1. General introduction
to the study of Newman's philosophy. - Nauwelaerts, Louvain, 1969, 257 pp.,
BF. 390.
Plat, Dr. J., e.a. - Interpretatieleer. - Paul Brand, Bussum/Maaseik, z.j., 120
pp..

Henri Niel, e.a.
Le langage. Approches scientifiques et philosophiques
Cahiers d'études biologiques.
Lethielleux, Paris, 1969, 120 pp., FF. 18,65.
In deze publikatie zijn een aantal opstellen te vinden die diverse aspecten van de taal
belichten, zoals: gehoor en taal, afasie, taal en evolutie van de persoonlijkheid, en
dgl. meer. H. Niel s.j., ondertussen overleden, was de samensteller van deze cahiers,
die reflecties bevatten van verschillende katholieke vaklui over algemene problemen.
Het geheel draagt derhalve de stempel van deze oorsprong: de met filosofische saus
overgoten reflecties over wetenschappelijke problemen, het weer eens uitdrukkelijk
de aandacht vestigen op algemeenheden, die zoveel woorden niet verdienen,
ontstemmen de lezer die de strenge stijl van de moderne wetenschappelijke publikaties
gewoon is. Dit belet natuurlijk niet dat er hier en daar ook interessante elementen
naar voren gebracht worden.
H. Somers

Martin Heidegger
Wat is metafysica?
Vert. Drs. M.S.G.K. van Nierop, inl. & comm. Prof. Dr. J.M.M. Aler
(Nederlandse Heidegger Bibliotheek) Lannoo, Tielt-Utrecht 1970, 188
pp., BF. 178.
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Wat is dat filosofie?
Vert. Dr. G.H. Buijssen, inl. & comm. Prof. Dr. J.J.G.A. Kockelmans,
Lannoo, Tielt-Utrecht, 1970, 68 pp., BF. 98.
In deze twee werkjes begroeten wij met vreugde de eerstelingen van de nieuwe
Nederlandse Heidegger Bibliotheek. Alleszins een gelukkig, doch gewaagd initiatief.
Dit begin is echter een succes. Beide opstellen, in het oorspronkelijke resp. 51 en 46
blz., geven de kern weer van het profetisch en allengs obsederend ‘Zijnsdenken’ van
de Duitse wijsgeer. Het eerste omvat de rede die door Heidegger is uitgesproken bij
zijn ambtsaanvaarding te Freiburg in 1929 als opvolger van Husserl, en bovendien
het nawoord (1943) en de inleiding (1949) die hij tot nadere toelichting van die
veelbesproken ‘Oratie’ heeft gepubliceerd. De vertaling is voortreffelijk. Ze wordt
ondersteund door een deskundige inleiding, een analytisch overzicht, een
vocabularium en een zeer uitvoerige commentaar, waarin uit alle werken van H.
wordt geput en rake uitleg verschaft. Als voorbeeld hiervan mogen we even noot 80
signaleren (over de ‘transcendentale oorsprong’) die op zich reeds een tractaatje is.
- Het tweede opstel is een voordracht die door H. in 1955 te Cerisy-la-Salle is
gehouden als inleiding op een gesprek over de zin van de wijsbegeerte. Men vindt
er vooral zijn ideeën omtrent de bevoorrechte oorspronkelijkheid van de Griekse
filosofie, zijn afwijzende houding tegenover wat hij houdt voor ‘christelijke’ filosofie,
en zijn in-elkaar-denken van filosofie en taal. Ook hier is een goed analytisch
overzicht, het commentaar eerder summier doch zakelijk, een kort vocabularium, en
een leuk naschrift van Dr. J. Mansfeld over de kundige vrijmoedigheid waarmee H.
zijn Griekse klassieken interpreteert. Alles samen een hoogst interessante publikatie.
Ze doet ons de bron kennen waar heerlijk nieuw licht, maar ook soms erbarmelijke
nieuwlichterij is ontsprongen.
A. Poncelet
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Libert Vanderkerken
Inleiding tot de fundamentele filosofie
De Nederlandsche Boekhandel (Filosofie en Kuituur 9), Antwerpen, 1970,
172 pp.
Een grondig eerlijk boek over de kernproblemen van de menselijke existentie. Wat
een saai leerboek had kunnen zijn, is een leerboek gebleven, maar is tevens uitgegroeid
tot een boeiende vertelling. De auteur verstaat de kunst om het levensavontuur van
de mens te maken tot een fascinerend verhaal. Er is geen pathos, geen
geheimzinnigheid; er wordt precies gezegd op welke golflengte de uitzending gebeurt,
zo kan de snuggere lezer vanzelf vermijden dat ze voor hem eventueel troebel wordt.
Het is dan een synthese van metafysiek en antropologie; mens en wereld, lichaam
en geest, dingen en medemensen culmineren tenslotte in de openheid naar God.
Meeslepend is 't geleidelijke van die filosoferende ontvouwing. Hegeliaanse dialectiek
en dietse taalvirtuositeit, hoge abstractie en nuchtere concretie versmelten tot een
doorlopende harmonie. Wel komen er de moderne levensangst en de culturele
zijnsnood weinig op de voorgrond. Maar ze zijn overal ‘en sourdine’ aanwezig, en
breken door in het laatste hoofdstuk, waar de menselijke grondloosheid en Gods
eigen filosofische ongenaakbaarheid eloquent verwijzen naar Openbaring en theologie.
Ongetwijfeld zou een goed zaakregister de continuiteit van de uiteenzetting beter
controleerbaar, en de rake inzichten van dit mooie boek nog meer bruikbaar hebben
gemaakt. Maar ook zó blijft het een belangrijke aanwinst, zeer geschikt voor onze
tijd van algemene fundamentalisering en radicalisering.
A. Poncelet

Friedrich Nietzsche
Zo sprak Zaratoestra. Deel I
Vertaald door Karel Rossie. Oranje-uitgaven, Mortsel, 1969, 114 pp., BF.
66.
Hier wordt ons een vlotte en trouwe vertaling geboden van het eerste deel van ‘Zo
sprak Tsaratoestra’. En daar was wel nood aan, immers de vertaling van Coenraads
en Marsman was vrij stroef. Een korte inleiding op het werk van Nietzsche zou wel
nuttig geweest zijn; tevens is het mij niet duidelijk waarom de onvertaalbare term
‘Uebermensch’ door het weinig bevredigend ‘bovenmens’ werd vertaald.
F. Vandenbussche

Politiek
Botschaft aus Moskau - Econ, Düsseldorf, 1970, 272 pp., DM. 24,-.
Chresta, Hans - Jugend zwischen Konformismus und Opposition. - Benziger,
Einsiedeln, 1970, 228 pp., DM. 17,80.
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Fawcett, J.E.S. - The Application of the European Convention on Human Rights.
- Oxford University Press, London, 1969, 368 pp., 75/-.
Hulse, James W. - Revolutionists in London. - Oxford Univ. Press, London,
1970, 246 pp., 48/-.
Julien, Claude - Het Amerikaanse Imperialisme. - Wolters-Noordhoff,
Groningen, 1969, 396 pp., f 15,-.
Nell-Breuning, Oswald von - Aktuelle Fragen der Gesellschaftspolitik. - Bachem,
Köln, 1970, 466 pp., DM. 19,80.
Oelinger, Joseph - Die neue Linke und der SDS. - Bachem, Köln, 1969, 220
pp., DM. 14,80.
Ontwikkelingsvraagstuk. Bijdrage tot een programma voor opvoeding tot
internationale verstandhouding. - Pedagogisch bureau van het NSKO, Brussel,
1970, 96 pp., BF. 60.
Perez, Gustavo - Latijns-Amerika in revolutie? - Davidsfonds, Leuven, 1970,
77 pp., BF. 60.
Potok, Chaim - The Promise. - William Heinemann, London, 1970, 359 pp.,
35/-.
Tegenspraak - Bevrijding op z'n nederlands. - Gooi en Sticht, Hilversum, 1970,
63 pp..

Richard Loewenthal, Hrsgb.
list der Osten noch ein Block?
Kohlhammer, Stuttgart, 1967, 216 pp., DM. 9,80.
De titel van dit boek is veelzeggend. We kunnen ons wel eens afvragen of er in het
oostblok nog voldoende gemeenschappelijke wil voorhanden is om te evolueren in
een handelsblok. Waarschijnlijk willen nog alleen Ulbricht en de Russische leiders
zelf een strakke houding aannemen. Natuurlijk is er een verstarring gekomen na de
gebeurtenissen in Praag en de bevestiging van de Brezjnev-doctrine. Hiermee houdt
het boek echter geen rekening, het was al vroeger verschenen. Een uitgave van de
Deut-
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sche Gesellschaft für Osteuropakunde, waarin achtereenvolgens aan bod komen: de
politieke en militaire ontwikkeling; de economische ontwikkeling; de ideologie en
de cultuurpolitiek; de evolutie van het rechtssysteem.
A. Van Peteghem

Jochanan Bloch
Judentum in der Krise, Emanzipation, Sozialismus, Zionismus
Van den Hoeck & Ruprecht, Göttingen, 1966, 201 pp., DM. 7,80.
Het wordt heel moeilijk de waarde van het zionisme in onze tijd nog te begrijpen.
Zelfs in Israël kan men er zich geen duidelijke gedachten meer over maken. De herrie
rond het begrip Jood en de binding van dat begrip aan een religieuze inhoud heeft
ons onlangs duidelijk gemaakt dat er in het jodendom een secularisatieproces
begonnen is dat niet zonder invloed zal blijven op de houding van de Joden en op
de inhoud van het zionisme. Bloch, professor aan de Joodse volkshogeschool te
Berlijn, beschrijft de crisis van het zionisme rond vier punten: het jodendom en het
socialisme; een bespreking van het boek van Moses Hus over Rome en Jerusalem;
een korte geschiedenis van het zionisme; de geestelijke inhoud van het zionisme.
Voor niet-specialisten zijn het eerste en het derde hoofdstuk de interessantste omdat
ze een goed inzicht geven in de feitelijke evolutie van het zionisme. De andere zijn
gespecialiseerde lectuur.
A. Van Peteghem

Erwin Hoelzle
Lenin und die Russische Revolution
Dalp Taschenbuch 392 D, Francke, Bern, 1968, 121 pp., SF. 4,80.
De auteur van dit boek is niet aan zijn proefstuk toe wat Rusland betreft. Deze keer
behandelt hij de rol die Lenin gespeeld heeft tijdens de Russische revolutie. Hij slaagt
erin Lenin in zijn tijd te situeren; hij schetst het milieu waarin Lenin opgroeide en
een revolutionair werd: de toestanden van 1905 en 1917 waarin de revoluties konden
gedijen; hij beschrijft de sfeer waarin de Russische regering moest werken van maart
tot november 1917.
In dat kader wordt Lenin geplaatst als ideoloog en als praktische revolutionair. De
ideoloog treedt naar voren in de geschriften, met name in Was tun? Als revolutionair
is Lenin de man die onverbiddelijk één doel nastreeft: de revolutie en de
omverwerping; de man ook die geen democratie duldt en die de dictatuur van de
éénheidspartij legaliseert. Het boek is niet gemakkelijk: het vraagt een inzicht in de
feitelijke gebeurtenissen in het Rusland van het begin van deze eeuw. Een goede
kritische bibliografie besluit het boek.
A. Van Peteghem
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Alexander Fischer
Teheran, Jalta, Potsdam.
De sowjetischen Protokolle von den Kriegskonferenzen der Groszen Drei
Wissenschaft und Politik, Köln, 1968, 414 pp., DM. 38,-.
Ontegenzeggelijk mag men de grote conferenties van de Grote Drie tijdens de laatste
wereldoorlog als uniek beschouwen: Teheran, Jalta en Potsdam. Ze brachten niet
alleen een pragmatische aanpak van de oorlog teweeg maar schiepen het stramien
waaruit later de na-oorlogse regelingen tot stand kwamen met alle moeilijkheden die
we gekend hebben. De vraag of de geallieerden in de mogelijkheid waren om andere
afspraken tot stand te brengen kunnen we hier in het midden laten. Over de drie
conferenties werden van westerse zijde heelwat publikaties tot stand gebracht onder
de vorm van memoires, tekstuitgaven en documentenverzamelingen. De Russen
hebben daarentegen lang gewacht vooraleer met hun documenten te voorschijn te
komen. Ter gelegenheid van de conferentie van Kennedy en Chroestsjov in Wenen
in 1961 werd beslist dat ook Moskou de belangrijkste documenten zou publiceren.
Wat gebeurde in het tijdschrift Mesdunarodnaja Zizn (Internationaal Leven).
Professor Alexander Fischer geeft hier de vertaling van de documenten die de
Russen lieten verschijnen over Teheran, Jalta en Potsdam. De auteur wijst terzake
op een paar leemten die we hier eveneens ter verduidelijking moeten aanhalen. De
Sovjet-russische protocollen geven slechts weer wat er gezegd werd op de plenaire
zittingen van de drie conferenties, alsmede wat er verhandeld werd op een treffen
van de mi-
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litaire bevelhebbers in Teheran. Tevens geven ze de eindcommuniqués van de
conferenties zelf. De Russische uitgaven zijn dus verre van volledig. Geen mededeling
over de manier waarop men tewerk is gegaan om de documenten uit te kiezen.
Trouwens zijn deze niet volledig, want er komt niets in voor over Stalins houding
tegenover Frankrijk op de conferentie van Potsdam. De keuze van de documenten
is dus nogal politiek gericht en maakt de historische bruikbaarheid ervan wel moeilijk.
De auteur heeft de Russische teksten dan ook vervolledigd door uittreksels uit de
Amerikaanse publikaties. Zo kan men tevens vergelijken.
A. Van Peteghem

Boris Meissner
Die ‘Breshnew-Doktrin’.
Dokumentation
Wissenschaft und Politik, Köln, 1969, 190 pp., DM. 18,-.
Sinds de interventie van de landen van het Warschau-pact in Tsjecho-Slovakije, nu
bijna twee jaar geleden, werd door heelwat Sovjetologen. Russische ideologen en
partijleiders en Russische volkenrechtsgeleerden gezinspeeld op het internationaal
bindend karakter van het socialisme of Oost-Europees communisme. Daarbij kreeg
de stelling dat ‘men solidair moet blijven in het socialistisch kamp’ steeds meer
aanhang. Deze stelling is uitgelopen op de zgn. Brezjnev-doctrine, die de
onverenigbaarheid tussen het loutere volkenrecht en de socialistische gebondenheid
beklemtoonde. Eens de keuze gemaakt voor het socialistische kamp, dwz. voor het
communisme, gaan alle andere volkenrechtelijke begrippen van souvereiniteit,
niet-inmenging, eigen weg en vreedzame coëxistentie teniet. Coexistentie bestaat
niet tussen landen van eenzelfde ideologie, omdat er geen rangonderscheid is. Zodat
alles in één ideologisch gelid moet marcheren. Meissner heeft in dit boek een overzicht
gegeven van de inhoud van de Sovjetrussische gedachte over de proletarische
samenhang of de gemeenschap van de socialistische landen. Na een historische
inleiding komt een begripsverklaring. Tevens wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste documenten terzake met de funderingen en de protestreacties tegen
deze doctrines. Deze reacties kwamen van Chinese, Joegoslavische, Albanese en
Tsjecho-slovaakse zijde.
A. van Peteghem

Geschiedenis
Arendt, Hannah - Men in dark times. - Jonathan Cape, London, 1970, 272 pp.,
45/-.
Blondeau, R.A. - Mandarijn en astronoom. - Desclée De Brouwer, Brugge,
1970, 525 pp., BF.385.
Estruch, Juan - Protestants d'Espagne. - Desclée, Tournai, 1969, 199 pp..
Goote, M. - Tachtig jaar Nederland. - Kok, Kampen, 19704, 176 pp., f 5,90.
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Hemels, Dr. J.M.H.J., - Tussen Rotterdam en 's-Gravenhage. - Van Gorcum,
Assen, 1970, 31 pp., f 2,50.
Morin, Relman - Dwight D. Eisenhower. - Desclée De Brouwer, Brugge, 1970,
222 pp., geïll., BF.250.
Verbeke, Luc - Vlaanderen in Frankrijk. - Davidsfonds, Leuven, 1970, 245 pp.,
BF. 125.
Wolf, Dr. H.C. de - De Kerk en het Maagdenhuis. - Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1970, 334 pp., f 29,50.

Karl-Ernst Jeismann, Hrsg.
Staat und Erziehung in der preussischen Reform. 1807-1819
Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1969, 78 pp., DM. 5,80.
De in 1806 tegen Napoleon geleden nederlaag heeft in Pruisen veel in beweging
gezet. De boeren worden bevrijd van feodale banden; het leger verliest iets van zijn
exclusiviteit en gaat toe naar een volksleger; het staatsbestuur wordt doeltreffender;
het onderwijs ondergaat een ingrijpende vernieuwing: Berlijn krijgt in 1810 zijn
universiteit, de gymnasia krijgen van staatswege een regeling in 1812, de volksscholen
worden hervormd in de geest van de Zwitser Pestalozzi doordat men gaat aansluiten
bij de natuurlijke aanleg van de kinderen. De ‘Erhebung’ van Pruisen in 1813 schijnt
het zoveelste teken van geestkracht en een goede toekomst. Enige jaren later echter
komt reeds de reactie. De hervorming van de
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Pruisische staat wordt stopgezet. De besluiten van Karlsbad van 1819 stellen de
universiteiten onder controle. - Het onderhavige deeltje in de serie van ‘Historische
Texte’ illustreert wat de hervormers van het onderwijs heeft bezield: humanistische
en patriottische idealen gaan hierbij hand in hand. - Een korte bibliografie verwijst
naar verdere literatuur.
Marcel Chappin

Ernesl Mamburger
Juden im öffentlichen Leben Deutschlands 1848-1918
J.C.B.M. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1968, 595 pp., DM. 48,-, Ln.
DM. 54,-.
Overzichtelijkheid, degelijkheid, helderheid: het zijn allemaal categorieën die van
toepassing zijn op deze uitgebreide studie. Een studie die nog een vervolg zal krijgen
voor de periode 1918-1933, volgens de plannen van schr. De meest toepasselijke
karakteristiek is echter: inventarisatie.
Zeer systematisch en met grote nauwkeurigheid gaat schr. alle personen van joodse
afkomst na die in de jaren tussen 1848 en 1918 een officiële rol in het staatkundige
leven van Duitsland gespeeld hebben. Het eerste deel handelt over de staatsdienaren,
het derde over de parlementsleden. Het tweede - het meest speculatieve en minst
overtuigende, overigens ook het kortste deel - handelt over de joden als kiezers. Door
alle personen stuk voor stuk te behandelen - korter of langer naargelang hun betekenis
- heeft schr. een compleet ‘who is who’ tot stand gebracht. Hij beschrijft zijn personen
natuurlijk niet in alfabetische, maar in regionale en chronologische volgorde. Door
de compleetheid van zijn werk heeft schr. ongetwijfeld een standaardwerk geschreven,
dat hoogstens op detailpunten aanvullingen zal krijgen.
Onder de vele persoonlijke geschiedenissen waaruit het boek bestaat ligt natuurlijk
ook een gemeenschappelijke geschiedenis. De geschiedenis namelijk van een
emancipatiestrijd, die in Pruisen eerder gewonnen wordt dan in de meeste Zuidduitse
staten. De geschiedenis ook van een nieuwe vorm van antisemitisme: het racistische
antisemitisme. De geschiedenis verder van een staat die ondanks alle constitutionele
paragrafen toch maar weinig armslag biedt voor joden in haar dienst. De geschiedenis
ook van een parlementair stelsel dat joden in staat stelt in een betrekkelijk hoog
percentage aan het staatkundige leven deel te nemen. Dit boek weerlegt natuurlijk
glansrijk de antisemitische stelling dat alle joden in het geheim met elkaar
samenspannen: te groot is de verscheidenheid in politieke standpunten en sociale
status van hen die ten tonele gevoerd worden. Dit boek laat ook zien hoe een
bourgeoisie tekort schiet en zich niet teweer stelt tegen lage vormen van antisemitische
propaganda. Ook deze studie laat indirect enige grote tekortkomingen van het Tweede
Duitse Rijk zien: het achterblijven van de staat ten opzichte van de maatschappelijke
ontwikkelingen; de te geringe voortgang van een democratisering.
Marcel Chappin
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Ilja Mieck, Hrsg.
Toleranzedikt und Bartholomäusnacht
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1969, 87 pp., DM. 6,80.
In de serie ‘Historische Texte’ een deeltje over beslissende gebeurtenissen voor de
Europese geschiedenis. Voor de Europese geschiedenis, omdat het
Hugenotenprobleem niet alleen maar een Frans probleem is. Aan de hand van een
aantal uittreksels uit de bronnen weet de samenstelster de samenhang van de
gebeurtenissen te laten zien. Niet alleen de kwestie van geloof en kerkorde, maar
veel meer de te voeren buitenlandse politiek - wel of geen oorlog met Spanje ten
gunste van de Nederlandse opstandelingen - bepalen de loop der gebeurtenissen en
de vorming der artijen. De samenstelling van dit beknopte werkje dat studieuze
doeleinden heeft, getuigt van een grote eruditie. Heel wat literatuur en bronnen zijn
ervoor bestudeerd. Wat betreft de literatuur is er echter niet verder teruggegrepen
dan 1882. De werken van Wuttke, Audin en Soldan zijn dan ook niet gebruikt.
Marcel Chappin
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Literatuur
Bergeyck, Jacques - Het stigma. - De Standaard, Antwerpen, 1970, 393 pp.,
BF. 165.
Fleisher, Frederic - Eight Swedish poets. - Bo Cavefors, Staffanstorp, 1969,
142 pp., geïll., Kr. 18,-.
Hintze, Joachim - Das Raumproblem im modernen deutschen Drama und
Theater. - Elwert, Marburg-Lahn, 1969, 252 pp., DM. 28,20.
Hölderlin, Friedrich - Morgendämmerzeichen. - Verlag Neues Leben, Berlin,
1970, 488 pp., M. 9,80.
Insingel, Mark - Perpetuum mobile. - Meulenhoff, Amsterdam, 1970, f 8,50.
Janssens, Marcel - Max Havelaar. De held van Lebak. - Davidsfonds, Leuven,
1970, 286 pp., BF. 120.
Koeck, Paul - De emigrant. - De Standaard, Antwerpen, 1970, 144 pp., BF.
160. Kolinsky, Eva - Engagierter Expressionismus. - Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1970, 232 pp., DM. 19,80.
Leys, Herman - Iets van warmte. - De Standaard, Antwerpen, 1970, 178 pp.,
BF. 145.
Robberechts, Daniël - Aankomen in Avignon. - Manteau, Brussel, 1970, 136
pp., BF. 150.
Ronild, Peter - Lichamen. - Contact, Amsterdam, 1969, 186 pp., BF. 155.
Ruyslinck, Ward - De apokatastasis of het apocriefe boek van Galax Niksen. Manteau, Brussel, 1970, 138 pp., BF. 125.
Smets, Frans - Een dolle nacht in Culandria. - De Clauwaert, Kessel-Lo, 1970,
69 pp., BF. 50.
Stervelynck, Jaak - Het tuinfeest. - De Clauwaert, Kessel-Lo, 1970, 125 pp.,
BF. 135.

Anni Carlsson
Die deutsche Buchkritik von der Reformation bis zur Gegenwart
Francke, Bern, 1969, 421 pp., SF. 40,-.
Wat dit boek in de titel belooft, een ontwikkelingsgeschiedenis van de literaire
recensie, brengt het niet; het tekort wordt echter een voordeel als S. 4 eeuwen Duitse
literatuur doorloopt naar de beoordelingscriteria t.o.v. zowel de individuele auteurs
als de tijdsstromingen. Methodisch eveneens een nadeel vormt de uitsluitende nadruk
op de positieve elementen in deze activiteitstak terwijl toch de argumentering der
afwijzing mede een constituerend element in deze curve moet uitmaken. Globaal
gezien valt de kritiek uiteen in normatieve en werkimmanente tendens; Kant en Hegel
staan boven al deze impulsen, tot vandaag toe en ze zijn allebei verantwoordelijk
voor zowel kwaliteitsonderscheidingen als intuïtieve beoordelingen. De jaren '20
worden gedifferentieerd in een Europees-georiënteerde volwassenheid en tegelijk
de nationalistisch-irrationele ressentimentskritiek die tijdens de nazi-tijd (S.
demonstreert ook keurig de emigrantenliteratuur) een apparaat van geweld en
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onderdrukking wordt. Na 1945 ziet S. in de DDR het socialistische realisme evolueren
van doctrinaire starheid naar vorminteresse terwijl in de Bondsrepubliek meer recent
de sociologisch-ingestelde kritiek doctrinaire inslag verwerft. Zelf opteert S.
(herhaaldelijk de historiserende afstandelijkheid verwaarlozend voor vingerwijzende
interventies) voor die criteria (met klemtoon op H. von Doderer's thesis) die inhoud
en instrument putten uit het kritische object zelf en de
thematisch-wereldbeschouwelijke essentie een voorrecht van de auteur laten. In dit
toch wel belangrijke overzicht haalt S. vele aspecten naar voren die in een later
stadium een reële geschiedenis van de recensie mogelijk moeten maken.
C. Tindemans

Jos Vandeloo
De week van de kapiteins
Manteau, Brussel/Den Haag, 1969, 87 pp., BF. 55.
In oktober en november 1969 werd deze eenakter van Jos Vandeloo door de Vlaamse
Televisie op het scherm gebracht. Het stuk speelt in de kamer van een bejaardentehuis
waar vier mannen vergeefs wachten op een attentie van de buitenwereld naar
aanleiding van ‘De week van de bejaarden’. Het contrast tussen het gejaagde
stadsleven en de schrijnende monotonie van het altijd eendere kamerleven wordt
door filminlassen tussen de verschillende episoden verscherpt. Eenzaamheid en het
machteloze protest ertegen van mensen die zich afgeschreven weten komen via de
hoofdpersonen telkens anders op de lezer en de kijker over. De taal is direct, ironisch
en soms naïef moraliserend, zoals in de mond van oude, door het leven ontgoochelde
mannen past. ‘We moe-
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ten niet rekenen op de mensen hierbuiten. Wij zijn oud en uitgeschakeld. Zij hebben
van ons niets meer te verwachten, wij moeten van hen ook niet te veel verwachten,
want dan bedriegen we ons zelf en dat doet pijn’ (p. 78). Het tekstboekje is
geïllustreerd met acht foto's uit de door de B.R.T. Gerealiseerde voorstelling.
J. Gerits

Clem Schouwenaars
Een nacht op Elba
Standaard, Antwerpen/Utrecht, 1969, 110 pp., BF. 140.
Wat zet een schrijver ertoe aan om, als het leven uit de grootstad weggevloeid is en
de burgers slapen, een nacht lang te worstelen met zichzelf en deze worsteling in
taal uit te drukken? Deze vraag wordt van in het begin bij de lezer onderhuids
ingespoten. Het antwoord ligt vervat in de korte zin ‘Ik leef’ (p. 12 en 110), die het
kader vormt waarbinnen Schouwenaars de betekenis van wat voor hem ‘leven’ is
doorlicht. Niet het verhaal is de hoofdzaak in dit boek, wel de mens Schouwenaars
in zijn poging om te leren leven in een maatschappij waaraan hij de pest heeft, met
het onbegrip van een bekrompen familiaal milieu en een even bekrompen
schoolopleiding, met de eenzaamheid na een gestrand huwelijk. Scepsis en fatalisme
alterneren met verlangen naar waarheid en schoonheid (in de muziek, in de taal, in
de liefde voor Lucretia). Al met al heeft men de indruk dat de auteur de bitterheid
van jaren opgespaard heeft tot een kramp waarvan alleen het schrijven, als therapie
en katharsis, hem bevrijden kan. Deze bevrijding wordt niet gezien als een vlucht
binnen de grenzen van het ik dat inkeert toch zichzelf, maar in een terugkeer - ondanks
alles - naar de mensen en naar de maatschappij. Deze dubbele beweging vormt meteen
het stramien waarop S. zijn autobiografisch verhaal gebouwd heeft.
J. Gerits

Hans Achterhuis
Camus: de moed om mens te zijn
Ambo, Utrecht, 1969, 210 pp., f 12,50.
S. gaat ervan uit dat de Camus-literatuur diens ethiek alom prijst maar de ontologische
basis ervan wantrouwt; deze ontologische fundamenten opsporen is zijn eerste opzet.
Camus blijkt dan met het begrip absurditeit reeds in zijn debuutwerk het proces van
de overgeleverde waarden te hebben gemaakt en in het ontstane vacuüm over te gaan
tot het ontwerpen van een eigen ethiek, spiraalvormig opgebouwd uit de reflectie
over de dood, de hoop (spitse analyse van espoir en espérance), de opstand (igheid)
en het koninkrijk, resp. de ballingschap en culminerend in de mensbeschouwing als
een synthetische eenheid van wereld-zijn, van secularisatie-essentie in een zonder
twijfel theologisch centrum. Dit leidt S. logisch tot de verkenning van Camus'
verhouding tegenover het christendom. Vanuit dezelfde reflectiethemata (waaraan
enkel nog Jezus wordt toegevoegd) analyseert S. Camus in diens visie op 19 eeuwen
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religie: het christendom is enkel als antwoord geaccepteerd door een wereld die de
hellenistische maat van alle dingen, de mens, in de destructie, de onzekerheid, het
pessimisme verloren heeft zien gaan en het geloofsverlies van de laatste twee eeuwen
staat rechtstreeks in relatie met het terugwinnen van de humane mens. Dit Griekse
denken nu beheerst Camus' religieuze behoefte. S. argumenteert dat Camus' stelling
gedetermineerd wordt door het gelijkstellen (in klimaat, niet in dogma) van de gnosis
met het christendom. Hij bewijst dat de antithese geloof-religie Camus dichtbij Barth
en Bonhoeffer plaatst. Van hieruit is een christelijke dialoog met Camus niet alleen
mogelijk, maar essentieel.
C. Tindemans

Helmut Kreuzer, Hrsg.
Gestaltungsgeschichte und Gesellschaftsgeschichte. Literatur-, kunstund
musikwissenschaftliche Studiën
Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1969, 624 pp., DM. 65,-.
Deze feestbundel filologisch-literairhistorische opstellen - n.a.v. de 60e verjaardag
van Prof. Dr. F. Martini - bestrijkt het immense veld tussen hoofse ridderlyriek en
het actuele straattheater. Het fundamentele uitgangspunt in iedere bijdrage is de
wisselwerking tussen provocerend maatschappijbeeld (individueel en collectief) en
de resulterende vormbeeld-essentie. Zo achterhaalt P. Brockmeier de correspondentie
tussen autocratieneergang en burgeropkomst
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als thematisch probleem en vormgevingsprincipe bij Boccaccio en Marguerite de
Navarre. Zo legt P.U. Hohendahl de maatschappij-evolutionele theorieën bloot die
in de utopische roman van de 18e eeuw zijn vastgehouden. Zo disseceert J. Müller
de Franse Revolutie als wipplank naar Goethes ideeën en vormvoorkeur. Zo belicht
H. Mayer de Wagnerfamulus (uit Faust) als exponent van wetenschappelijke
denkopvattingen. Zo promoveert L. Ryan H. von Kleist's Robert Guiskard-fragment
tot een discussie tussen auteur en tijdsbeleven. Zo toont J. Hermand de correlatie aan
tussen de politieke tendens van H. Heine en diens ontwikkeling van het feuilleton
als autonoom genre. Zo gaat H. Denkler de alternerende beïnvloeding na van drama
en theater en de ideeën van 1848. H. Schanze put in de tijdsanalyse de reden waarom
G. Büchner pas twee generaties na zijn dood op de planken kon komen. E. Becker
analyseert de noodzaak van de realistische romanciers (b.v. Th. Fontane) hun werk
eerst in de periodieke pers af te drukken. W. Rasch duidt F. Wedekinds motieven
niet als reactie tegen morele normen, maar als agitatie tegen maatschappelijke
praktijken. R. Minder projecteert A. Döblin (met nieuwe biografische gegevens)
tegen de achtergrond van de tijd. W. Hinck ausculteert de parabelmythologie van B.
Brecht tegen de negativeringsdrang van P. Handke en de destructieprofetismen van
het Bread-and-Puppet-theater. De 27 opstellen zijn uiteenlopend belangrijk, raken
alle vitale facetten van het centrale vertrekunt en belichten uitmuntend de gewijzigde
instelling van een literairhistorische discipline, die, de autonomie van het werk
beklemtonend en intact houdend, tegelijk de onverbrekelijke gebondenheid met tijd
en mens demonstreert en zichzelf als historische wetenschap actualiseert. Omdat
precies dit aspect zo tekenend is voor F. Martini, is deze verzameling inzichten een
eminente hulde aan een kunde en een houding.
C. Tindemans

B.F. van Vlierden
Van In 't Wonderjaar tot De Verwondering
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 275 pp., geïll., BF. 295.
Na het stellen en beantwoorden van de vragen: waarom een aparte behandeling van
de Vlaamse roman, en waarom één genre (de roman) los maken van alle andere
genres, geeft S. in het kort de ontwikkeling aan van de roman in drie stadia. Het is
meteen de verantwoording van zijn methode. De roman is het kritische stadium van
de epiek, die gestalte gaf aan de wereld van het ‘wonder’ dat door een verteller aan
luisteraars geopenbaard werd. Met de Don Quichotte treden we in een tweede stadium:
de verteller wordt schrijver, de luisteraar wordt lezer en niet het wonder, maar de
banale werkelijkheid van elke dag levert de stof voor het boek. Deze werkelijkheid
devalueerde geleidelijk van gegeven tot object, tot probleem, tot Gegenstand, tot
chaos. In het derde stadium van de ontwikkeling van de roman, waar we thans aan
toe zijn, staat de geschreven taalvorm (de schriftuur) centraal. De auteur is
voornamelijk met zijn schrijven zelf bezig en de lectuur van de lezer bestaat in een
soort herschrijven van het hem als onaf aangeboden boek. Na het wonder van het
epos en het realisme van de burgerlijke roman zoekt de roman in het huidige stadium
naar een authentische benadering van de problematische werkelijkheid en van het
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mysterie van het bestaan. Schrijven wordt dan het ontwerp van een ik, een geestelijke
oefening, een therapeutische methode, een vormschepping.
Op het stramien van deze drievoudige verhoudingswijze tot de werkelijkheid:
wonder-zakelijkheid-vervreemding heeft B.F. Van Vlierden zijn poëtica van de
Vlaamse roman opgebouwd. Het door S. geboden overzicht van de Vlaamse literatuur
sinds Conscience is niet lineair-chronologisch maar spiraalvormig gestructureerd.
Op die manier wordt inzicht geboden in de evolutie, het in elkaar vervloeien en uit
elkaar geboren worden van de verschillende stromingen: realisme, expressionisme,
dandyisme, enz., die soms te gemakkelijk als duidelijk afgelijnde entiteiten werden
voorgesteld, waarbij precies kon aangegeven worden welke auteur nog net bij deze
strekking hoorde en welke niet meer.
Deze wijze van behandeling laat dan ook toe de afzonderlijke auteurs op meer dan
één plaats ter sprake te brengen en verbanden te leggen, die in een louter
chronologische ordening niet aan bod kunnen komen. Het ontbreken van een
auteursindex en de soms te retorische stijl, die dan eerder verdoezelend dan
verhelderend werkt, zijn de enige schaduwzijden van dit magistrale, van grote eruditie
getuigend werk over 130 jaar Vlaamse romanliteratuur.
J. Gerits
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Theater
Barnard, G.C. - Samuel Beckett. A new approach. - Dent and Sons, London,
1970, 144 pp., 40/-.
Bachelor, John - Existence et imagination. Essai sur le théâtre de Montherlant.
- Mercure de France, Paris, 1970, 346 pp., FF. 31,20.
Brenner, Jacques - Les critiques dramatiques. - Flammarion, Paris, 1970, 260
pp.. Brock-Sulzer, Elisabeth - Friedrich Dürrenmatt. - Arche, Zürich, 1970,
325 pp., geïll., SF. 9,80.
Claus, Hugo - Tand om tand. - De Bezige Bij, Amsterdam, 1970, 151 pp., f7,50.
Cohn, Ruby - Currents in contemporary drama. - Indiana University Press,
London, 1970, 276 pp., 56/-.
Dürrenmatt, Friedrich - Monstervortrag über Gerechtigkeit und Recht. - Arche,
Zürich, 1969, 119 pp., SF. 11,80.
Kobel, Erwin - Hugo von Hoffmannsthal. - De Gruyter, Berlin, 1970, VII/377
pp., DM. 38,-.
Mittenzwei, Werner - Gestaltung und Gestalten im modernen Drama. - Aufbau,
Berlin, 1969, 463 pp., M. 13,50.
Poschmann, Henri, Hrsg., - Zehn Komödien, I en II. - Verlag Neues Leben,
Berlin, 1969, 421 en 427 pp., M. 16,50.

Doris E. Abramson
Negro Playwrights in the American Theatre. 1925-1959
Columbia University Press, New York and London, 1969, 335 pp., 27/-.
In een prettig maar niet diep-tastend sneloverzicht ontvouwt S. de
opvoeringsgeschiedenis van de negerauteur in het professionele theater. Historisch
was de negerfiguur enkel anekdotisch; het optreden van de negerauteur loopt gelijk
met het uitschrijven van de negerproblematiek. Naast enkele sporadische figuren
(enkel om de volledigheid opgenomen) haalt S. (per decennium, toch niet de meest
gelukkige chronologie) de betere, dwz. de meest bewuste auteurs naar voren, o.m.
J. Cotter, R. Wright, L. Hughes, L. Hansberry, A. Childress. Geleidelijk neemt de
hardere toon toe; omdat de belichting van het probleem in de jaren 60 (vooral LeRoi
Jones) zo grondig verschilt van de vorige (maar er meteen ook niet van los te haken
valt), heeft S. deze agressieve tijd nog niet behandeld. Ondertussen verklaart uiteraard thematisch, maar dat sluit in één adem ook formeel-structureel en
dramaturgisch-technisch in - deze reeks hoe en waarom de negeractualiteit anders
is dan de voorgaande meer emotionele decennia.
C. Tindemans

Paul Ginestier
Jean Anouilh
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Seghers, Paris, 1969, 192 pp., FF. 8,90.
Eigenlijk laat S. alle verwijizngen naar voor- en achtergronden, theatersituatie en
tijdsactualiteit volkomen weg. Zijn werkindeling is niet gebeurd naar de
kleur-atmosferische indicaties die Anouilh zelf aangeeft, maar naar louter chronologie.
Dat wordt dan een banale samenvatting van de intrige, enkele rake citaten, een vlugge
karakterisering en een vleugje polemiek voor niet-aanbidders. Er volgt geen synthese
van Anouilhs theatrale standpunt of visie, wel een bloemlezing van zijn paradoxes
en boutades, plus een defilé van vriendelijke uitlatingen van compagnons en
concurrenten. Het belangrijkst zijn nog een biografische tabel (premièredata en cast
b.v.) en een bibliografie die nu eens niet parochiaal-Frans blijft.
C. Tindemans

Thomas E. Porter
Myth and Modern American Drama
Wayne State University Press, Detroit, 1969, 286 pp., $ 7,95.
Hoewel S. deze gerichte reeks analyses begint met het aanwijzen van
overeenstemming en verschil tussen Aeschylos' Oresteia en O'Neills Mourning
Becomes Electra, tussen Euripides' Alkestis en T.S. Eliots Cocktail Party (de knapste
detective story denkbaar en die nauwelijks één der ontelbare duistere punten
onverklaard laat), gaat het begrip mythe toch niet over antieke raakgebieden en
thematische adaptaties. S. ontdekt in deze dramatiek wat het actuele Amerika aan
nieuwe mythevorming heeft ontwikkeld: het Horatio-Alger-succes-syndroom, wet
en orde, moord en straf, huwe-
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lijk en gezin, democratie, de eenzame mens en zijn God, gedemonstreerd aan de
hand van voortreffelijke close reading en structurele opgravingen bij A. MacLeish
(J.B.), S. Kingsley (Detective Story), A. Miller (Death of a Salesman, The Crucible),
T. Williams (A Streetcar Named Desire), T. Wilder (Our Town) en E. Albee (Who's
Afraid of Virginia Woolf?). Hieruit groeit een indrukwekkend panorama van wat de
Amerikaanse mens bezighoudt, terwijl S., strikt-dramaturgisch analyserend, aantoont
welke structuur-rituele schemata door de auteurs gehanteerd worden. Het totale beeld
is vrij pijnlijk, menselijk én dramatisch, van de ene kant een verheugende helderheid
brengend over de humanistisch-metafysische complexen van de toneelschrijver als
representant van een tijd en een mentaliteit, van de andere kant een bedroevende
duidelijkheid gevend over het actualistisch-imitatorische ontwijken van de werkelijke
belangcentra van de boventijdse mens. Beide facetten maken aannemelijk waarom
de grote massa dit borend-onbehaaglijke slag auto-dramatiek uit de weg wenst te
gaan.
C. Tindemans

Jack Poggi
Theater in America. The Impact of Economie Forces. 1870-1967
Cornell University Press, Ithaca, 1968, 328 pp., $ 9,50.
Hoewel S. tot het exacte karakter van zijn situatieanalyse van het theater in de USA
wel statistische tabellen aantrekt, is dit toch geen nuchtere cijferstudie maar een
poging tot globale interpretatie die herhaaldelijk breekt met gangbare opinies. De
drie onderdelen die S. onderscheidt (commercieel theater, niet-commerciële
gezelschappen en residentiële groepen) ontstaan uit de centralisering op New York
die omstreeks 1870 inzet. Het stersysteem, de managermethode, de
massa-bedrijfspolitiek, het booking-net dragen ertoe bij om de industrialisering van
het theater te bespoedigen, een toestand die S. vandaag nog steeds onveranderd acht.
Alleen heeft de opkomst van de film (niet eerst de spreekfilm, reeds de stomme film
bracht wijzigingen mee) enkele socio-economische tendensen versneld en verhard.
S. toont aan dat Off-Broadway in wezen niet ontsnapt aan deze industriële trends.
Zijn zowel historisch-documentair als actueel-analytisch oordeel ziet zelfs in het
subsidieprincipe (al zo minimaal toegepast) geen heil. Al verwaarloost S. zelfs maar
uit te zien naar buitenlandse oplossingen (om ze dan eventueel af te wijzen), dan is
het nut van zijn werk vooral toch dat hij, los van alle artistieke en tijdgebonden
consideraties, het verschijnsel theater opgenomen ziet in de ontwikkeling van de
maatschappelijke realiteit. Mogelijke conclusies daaruit trekt hij niet, omdat die
terecht de zaak zijn van zowel de maatschappij als het theater zelf.
C. Tindemans

Die Dramen des Andreas Gryphius
Eine Sammlung von Einzelinterpretationen herausgegeben von Gerhard
Kaiser
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Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1968, 385 pp., DM. 39,-.
Als barokauteur vertegenwoordigt A. Gryphius (1616-64) een duidelijke dramatische
doctrine: het theater dat tijdgeest en mensbeeld uitdrukt en de visie van deze wereld
als een theatraal mechanisme. Aansluitend bij de recente en steeds toenemende
aandacht voor de barokverbeelding, tracht deze bundel interpretaties de totaliteit van
Gryphius’ specifieke aspecten als godsdienstig-gedetermineerd enkeling en als
dramaturgisch-creatief instrument te verzamelen. Het gaat er niet om deze 17e eeuwse
essentie dichter bij ons te brengen en een goedbedoelende maar goedkope actualiteit
potig te bewijzen; het gaat er om Gryphius in zijn eigen, zowel collectieve als
individuele context te verstaan en zo tot begrip te komen voor vormzin en
expressiebetekenis. De uitgever heeft de meest notoire experten achter zijn project
gekregen, die elk precieze stukken analyseren, zorgvuldig de literairhistorische
determinering doserend met de immanente werkinterpretatie. G. Kaiser zelf, H.J.
Schings, H. Turk en A. Schöne behandelen de treurspelen, G. Kaiser de blijspelen,
D.W. Jöns de feestspelen, H. Plard en J. Schulze de vertaling-adaptaties. Niet ieder
analist werkt met dezelfde methode en met een zelfde finaliteit; deze veelvormigheid
verhoogt echter de aantrekkelijkheid van het geheel. Jammer is dan alleen dat deze
divergenties, die niet zonder meer op een verschillend interpretatiereliëf hoeven te
wijzen, niet werden geordend in een synthetische afsluiting, vooral toch omdat
eigenlijk elk medewerker hiertoe zelfstandig in staat kan worden geacht.
C. Tindemans

Streven. Jaargang 23

982

Kunst en architectuur
Hofmann, Werner - Von der Nachahmung zur Erfindung der Wirklichkeit . Dumont-Schauberg, Köln, 1970, 198 pp., geïll., DM. 16,80.
Lefebvre, Henri - Du rural à l' urbain. - Anthropos, Paris, 1970, 287 pp., Fr.
25,-.
Rombold, Günter - Kirchen für die Zukunft bauen. - Herder, Freiburg, 1969,
223 pp., geïll., DM. 19,50.
Rudolph, Paul - Bauten und Projekte. - Niggli, Teufen, 1970, 240 pp., geïll.,
SF. 75,50.

S. Nagel en S. Linke
Reihenhäuser, Gruppenhäuser, Hochhäuser - Verdichtete Wohnformen
Bertelsmann Fachverlag, Gütersloh, 1969, 208 pp., 600 ill., geb. DM. 36,-.
Volgens hun beproefde formule hebben S. Nagel en S. Linke een nieuw
DBZ-Baufachbuch gewijd aan traditionele en minder traditionele vormen van
woninggroepen: aaneengesloten woonwijken, terraswoningen, flatgebouwen. Hun
keuze geeft een goed overzicht van de meest bekende realisaties van de laatste jaren.
Van elk gebouw wordt een summiere, maar goed samengestelde documentatie
gegeven, bestaande uit foto's en plattegronden. De samenhang echter van het
beschreven woongebied met het geheel van de omgeving komt niet ter sprake.
G. Bekaert

Monica Hennig-Schefold/Inge Schaefer
Struktur und Dekoration
Verlag Werk Winterthur, 96 pp., 147 pl., SF. 14,-.
De serie Werk-Bücher, een uitgave van het Zwitserse architectuurtijdschrift Werk,
wil bijzondere thema's in verband met architectuur documenteren. De eerste delen
waren respectievelijk gewijd aan Frühe Moderne in Berlin, Architektur und Komfort,
Terrassenhäuser. Het vierde deel betreft de architectuurtendensen in Parijs (en Nancy)
en Brussel op het einde van de 19e eeuw. In niet minder dan 147 foto's wordt het
oeuvre van een V. Horta, een H. Guimard en enkele anderen geïllustreerd. De
commentaar erbij is bondig en zakelijk. De leidraad die het geheel verbindt, wordt
in de titel duidelijk omschreven: structuur en decoratie. De verbinding van deze twee
termen, waar gewoonlijk alleen de laatste wordt beklemtoond, maakt de
oorspronkelijkheid van dit pretentieloze boek uit.
G. Bekaert
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Ludwig Baldass
Jheronimus Bosch
Verlag A. Schroll, Wien/München, 1968, 252 pp., 162 pl.
Ongeveer tien jaar geleden verscheen de tweede uitgave van de klassieke studie van
L. Baldass over Jeroen Bosch in een royale presentatie van het Schroll-Verlag (zie
Streven, nov. 1960). De notities bij de afbeeldingen, de bibliografie, waren toen reeds
verzorgd door Günther Heinz. In de nieuwe uitgave werd van hetzelfde principe
uitgegaan: de tekst van Baldass, daterend van 1943 - Baldass stierf in 1963 - werd
ongewijzigd gelaten, maar in de notities werden de jongste inzichten van het
wetenschappelijk onderzoek verwerkt. Ook de presentatie onderging enige wijziging,
hoewel in deze uitgave de minder goede illustraties niet werden vervangen. Het boek
van Baldass blijft een van de beste inleidingen op het oeuvre van Bosch en in deze
uitgave een van de meest complete documentaties.
G. Bekaert

André Courtens en Jean Roubier
Belgique romane
Marc Vokaer, Brussel, 1969, 224 pp., 30 klpl., 125 pl., 24 afb., geb. BF.
1350.
André Courtens begint zijn merkwaardige boek over de ‘Belgische’ romaanse kunst
met de vraag naar het bestaan ervan. Zijn antwoord is negatief. De belangrijke
romaanse monumenten in België, architectuur en monumentale kunst, zijn in twee
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grote groepen te verdelen. Deze hebben hun naam gekregen van de rivieren waarlangs
ze hun verspreiding hebben gekend, de Maas en de Schelde. Na een kort hoofdstuk
over de uitzonderlijk belangrijke pre-romaanse architectuur, worden deze twee
groepen afzonderlijk behandeld. Een apart hoofdstuk wordt toegevoegd aan de
landelijke kerken en aan de monumentale beeldhouwkunst. In het laatste hoofdstuk
gewijd aan de ‘overgangsstijl’ krijgen de burgerlijke en militaire bouwkunst de
aandacht. Het boek van Courtens verschijnt in de bekende serie foto-albums over de
monumentale kunst van een bepaalde periode in een bepaald gebied, waarvan hier
al verschillende delen vroeger zijn besproken. Door zijn wetenschappelijke aanpak
echter en zijn extradocumentatie van plattegronden, reconstructies, oude toestanden,
vormt het een uitzondering op de andere delen. Het onderscheidt zich eveneens door
een serie goedverzorgde kleurenreprodukties.
G. Bekaert

Egon Tempel
New Japanese Architecture - Neue Japanische Architektur
Verlag Arthur Niggli, Teufen, 224 pp., geill., SF. 68,50.
Niet lang na de voortreffelijke studie van R. Boyd over New Directions in Japanese
Architecture, publiceert de architectuurcriticus Egon Tempel zijn New Japanese
Architecture. Met Osaka is de moderne Japanse architectuur in. In zijn inleiding geeft
Tempel een vrij conventionele schets van de ontwikkeling van de Japanse architectuur.
Slechts hier en daar wordt een boeiend vergelijkingspunt tussen traditie en
hedendaagse architectuur naar voren gehaald. Ook de keuze, van meestal reeds
bekende meesterwerken, wordt niet kritisch beredeneerd. Waar Boyd het werk van
elke architect afzonderlijk behandelt, deelt Tempel zijn stof in volgens programma:
woningen, woonwijken, hotels, sacrale architectuur, musea, enz. Deze indeling heeft
het voordeel dat de werken uitvoeriger worden voorgesteld, maar het nadeel dat ze
niet in een geheel worden gesitueerd. Aan het academische uitgangspunt van de
auteur beantwoordt ook de keuze van de overigens uitstekende reprodukties.
G. Bekaert

Miscellanea
Bauder, Peter - Nog drie Pausen? - Ambo, Bilthoven, 1970, 87 pp., f 6,90.
Böttcher, Kurt und P.G. Krohn, Hrsg. - Schijf vor dem Wind. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1969, 431 pp., M. 12,50.
Bricker, Charles - De glorie van de cartografie. - Elsevier, Amsterdam / Brussel,
1969, 240 pp., f 32,50.
Burgt, Flip v.d. / Peter Berger - Liever het aardse. - N.V.S.H., Den Haag, 1970,
f 16,-.
Fielding, Henry - Tom Jones I en II. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 578
en 570 pp., M. 18,50.
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Frye, Northrop - La culture face aux media. - (Medium), Mame, Paris, 1969,
115 pp., FF. 11,55.
Ginderachter, Jozef van - Tijdbom 2000. - Davidsfonds, Leuven, 1970, 87 pp.,
BF. 60.
Howart, Dr. Vyvyan - Minnekozen. - Hollandia, Baarn, 1970, 264 pp., f 16,90.
Klatt, Edith - Die letzte Schlittenreise. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 224
pp., M. 5,80.
Losgatschow-Jelisarow, G.J. - Gora und sein bester Freund. - Verlag Neues
Leben, Berlin, 1970, 309 pp., M. 6,20.
Mathon, Th.E. - Het conflict in het Midden-Oosten. - Katholieke Volkspartij,
Den Haag, 1970, 64 pp., f 2,90.
Tully, Andrew - The Super Spies. - Arthur Barker, London, 1970, 256 pp., 35/-.
Uyl, Bob den - Wat fietst daar? - Nijgh & Van Ditmar, Den Haag, 1970, 95 pp.,
f 6,90.
Ven, J.J.M. van der - Het Laatste Oordeel. Diesrede. - Rijksuniversiteit, Utrecht,
1970, 35 pp..
Vlaanderen-West. - Lannoo, Tielt, 1970, 233 pp., 148 foto's, BF. 700.
Walter, Joachim - Sechs Tage Sylvester. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
332 pp., M. 7,80.
Weber, Jakob - Der Weg der Brüder Reber. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970,
319 pp., M. 7,30.

Beethoven
(Genie en Wereld, nr. 6), Heideland, Hasselt, 335 pp., geïll., BF. 4,75.
Dit mooie en verrijkende boek is de Nederlandse vertaling door Jean H.P. Jacobs
van een Franse uitgave (Hachette, 1961) samengesteld door een uitgebreid team van
Réalités. Het boek bevat: I. Acht uitge-
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breide studies over Beethoven: 1. Een bewogen en hartstochtelijk leven, door Robert
d'Harcourt; 2. Een gekweld mens, door Alfred Kern; 3. Het genie in burger, door
Jacques Brenner; 4. Het mysterie der liefdesbetrekkingen, door André Maurois; 4.
De sfeer van Wenen, door Bernard Gavoty; 6. Het rijk van Beethoven, door André
Jolivet; 7. De componist gezien door een dirigent, door Hermann Scherchen; 8.
Beethoven zoals hij is, door Jules Romains. - II. Een honderdtal bladzijden zeer
interessant iconografisch materiaal. - III. Een algemene catalogus van de werken van
Beethoven, herzien, aangevuld en van verklaringen voorzien door Jean Witold.
G. Neefs

C. Pama
Heraldiek en genealogie
Een encyclopedisch vademecum
(Prisma), Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1969, 415 pp..
Het is verwonderlijk dat schr. in zijn voorwoord zegt in een leemte te voorzien. In
1961 toch verscheen er als Elsevierpocket een Encyclopedie van de heraldiek van
de hand van H. Kits Nieuwenkamp met dezelfde opzet als onderhavig werk. Kits
Nieuwenkamp is zelfs meestal uitgebreider onder zijn trefwoorden. Het boekje van
Pama munt echter uit door de duidelijke typografie en fraaiere tekeningen (belangrijk
voor een heraldisch werk). Belangrijk is dat hij de adressen van archieven in de
Nederlanden geeft. Een winst is de aparte Frans-Duits-Engelse woordenlijst van
heraldische termen en begrippen.
Marcel Chappin

Lysbeth Tonckens
Spelregels voor sprekers
Standaard-uitgeverij (Antwerpen, 1969, 191 pp., BF. 175.
Spreken is een techniek en spreekvaardigheid berust op regels. Uitgaande van deze
vaststelling analyseert en illustreert S. de normen die bij het sreken op het podium
(deel 1) en bij de gespreksvoering in een vergadering (deel 2) met succes gevolgd
kunnen worden. Toch is het werk meer dan een receptenboek voor sprekers. Zo wordt
in deel 1, dat allerlei oratorische genres behandelt, van onderhoudend praatje tot de
grafrede toe, de logische opbouw van een toespraak gevolgd. De uitgangspunten van
deel 2 lijken ons ter zake: wij vergaderen te veel, te lang, onvoldoende voorbereid
en dikwijls zonder de nodige luisterbereidheid. Volgt men de hier vooropgezette
regels en wendt men de speciale technieken aan, dan kunnen deze defecten
uitgeschakeld worden. Een nuttig werk, geïllustreerd met leuke pentekeningen.
L. Braeckmans
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Arthur Goldsmith
The Eye of Eisenstaedt
Thames and Hudson, London - Boekenimport Denis, Borgerhout, 1969,
199 pp., geill., BF 365.
Niet lang na ‘De wereld van Henri Cartier-Bresson’, verschijnt nu ‘Het oog van
Eisenstaedt’. Het verschil van titel tussen de twee boeken is sprekend voor het karakter
van het werk van deze twee merkwaardige fotografen, wier carrière voor een goed
deel vergelijkbaar is. Beiden zijn in de echte zin van het woord: reporter. Waar Henri
Cartier-Bresson echter achter de wereld die hij fotografeert verdwijnt, blijft het
ontdekkende oog van Alfred Eisenstaedt aanwezig in elke opname, zelfs wanneer
hij deze met gesloten ogen maakt. De tekst is een verhalend commentaar van
Eisenstaedt bij enkele van zijn foto's, opgetekend door Arthur Goldsmith.
S. Heester

Irving L. Sablosky
American Music
The University of Chicago Press, Chicago, 1969, 228 pp., 79/-.
Dit boek verscheen in de reeks: The Chicago History of America. Voor een vlug
overzicht in de Amerikaanse muziek van de eerste Europese nederzettingen tot
ongeveer 1950 is het zeer geschikt. Schrijver werkt de diverse invloeden uit die zich
in die evolutie afspelen. De zuiver muzikale elementen als de Europese ‘klassieke’
muziek en de Afro-Amerikaanse ‘populaire’ muziek, maar ook de sociale elementen
als groeiend nationalisme en burgeroorlog, radio en platenindustrie krijgen zijn
aandacht. Zeer veel gegevens zijn in dit boek verwerkt, zowel van biografische als
van algemeen culturele aard. Van een historische studie moet men niet verwachten
dat ze technisch ingaat op de nieuwe muzikale vormen die zich in deze periode
voordeden. Daarom is dit boek ook toegankelijk voor een zeer groot publiek.
P. Van Looy
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binnenkant achterplat

Personalia
Dr. Th. P.M. de Jong, geboren 1938. Studeerde van 1955 tot 1969 aan de Universiteit
van Groningen sociologie en economische geschiedenis. Adres: Brede Englaan 6,
Huizen.
Dr. J.W. Schneider S.J., geboren 1925. Studeerde o.a. te Nijmegen, Genève en
Amsterdam, waar hij in 1959 promoveerde op ‘Treaty Making Power of International
Organisations’. Na enige jaren werkzaam te zijn geweest aan de Calcutta-University
is hij thans docent in het internationaal recht aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg
en codirecteur van het John-F. Kennedy-Instituut aldaar. Adres: Vrijthof 25,
Hilvarenbeek.
Henry M.V. Buntinx, geboren 1930. Studeerde politieke en diplomatieke
wetenschappen. Graduate van het Center for Strategie Studies van de Georgetown
University Washington. Was lange tijd politiek correspondent in Groot-Brittannië,
Engelssprekend Afrika en Bonn. Thans correspondent voor verschillende Duitse,
Engelse en Franse bladen. Adres: Martelarenlaan 1, 3500-Hasselt.
M. van Tijn studeerde aan de openbare kweekschool te Amsterdam, was in het
onderwijs werkzaam. Geeft lessen in Hebreeuws en Judaïca. Is vaste medewerkster
aan een aantal dagbladen en tijdschriften. Adres: Arisstraat 17, Wormer.
Ed de Moor, geboren 1936. Studeerde wijsbegeerte te Nijmegen. Verbleef daarna
vier jaar in het Nabije Oosten, eerst als student Arabisch in Beiroet, daarop als
stagiaire in een Kairo's internaat. Studeerde in Lyon enige jaren theologie en Arabische
filosofie en voltooit thans zijn studie Semitische taal en letteren aan de
Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Rijnlaan 193, Utrecht.
Mr. D.U. Stikker, geboren 1897. Adres: redactie.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050-Brussel.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in de Germaanse filologie Gent. Doceert
aan het Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum
Antwerpen; aan het Rijks-hogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding
te Brussel. Lid van de Hoge Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst.
Medewerker ‘K & C-Agenda’. Adres: Jan van Mirlostraat 1, 2520-Edegem.
Leo Geerts, geboren 1935. Licentiaat Germaanse filologie, medewerker aan ‘De
Nieuwe’ en ‘Dietse Warande en Belfort’, leraar. Adres: Waalhofstraat 51,
2100-Deurne-Z.
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Dr. Willy Thys, geboren 1940. Doctor in de wijsbegeerte en letteren. Studeerde
filosofie te Leuven en Keulen. Promoveerde te Leuven. Thans professor aan het
diocesaan seminarie en assistent aan de universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te
Antwerpen. Adres: Groenenborgerlaan 149, 2020-Antwerpen.
Dr. 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.
Drs. M.C.E. van Gendt, geboren 1943. Studeerde economische wetenschappen aan
de Universiteit van Amsterdam. Was werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam
als wetenschappelijk medewerker. Thans staflid bij de OECO te Parijs van het Center
for Educational Research and Innovation (CERI). Adres: 54, Avenue de Versailles,
Parijs (16).
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economie aan de Universiteit van
Amsterdam en is daar nu wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium voor
Staathuishoudkunde. Doceert elementaire wiskundige economie en algemene
economie aan studenten actuariaat en econometrie. Doceert sociale economie aan
studenten van het Nederlands Instituut voor Register Accountants. Adres: Käthe
Kollwitzstraat 23, Amstelveen.
Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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[1970, nummer 10]
[Inhoud]
S.v.p. wat doordromen over Brazilië en nog zo wat, p. 987
De auteur, zelf pas terug uit Brazilië na een verblijf van enkele jaren, mijmert over
de bezorgdheid van de Europeanen over de ‘structuren’ overal ter wereld en komt
tot de conclusie dat de ‘mens’ er vaak weinig door geholpen wordt.

In derde wereld onderwijs naar westers model?, p. 991
‘Latijns Amerika heeft op het ogenblik evenmin schoolsystemen nodig als
stoomlocomotieven. Beide hebben de naties die nu rijk en gevestigd zijn, in het
industriële tijdperk binnengevoerd. Beide zijn - mits met zorg behandeld onschadelijke erfstukken uit de Victoriaanse tijd. Maar geen van beide helpt landen
vooruit die direct van een primitieve landbouw in het tijdperk van het straalvliegtuig
terechtkomen. Latijns Amerika kan zich niet veroorloven ouderwetse maatschappelijke
instellingen als heilige koeien te handhaven midden in de moderne technologische
ontwikkeling’.

Projectonderwijs in Bokrijk, p. 998
‘Alternatief onderwijs’ is een slogan geworden. Wat wordt er zoal mee bedoeld?
Een paar nummers geleden hebben we al gezegd dat we op de ‘democratisering in
de school’ beslist nog eens terug wilden komen. Aan een van de mensen van de
Normaalschool ofte Sociale Academie te Bokrijk hebben we daarom gevraagd,
achtergronden, bedoelingen en ervaringen van het projectonderwijs waarmee daar
verleden jaar begonnen werd, uiteen te zetten.

Friedman en de modernste economie, p. 1005
Friedman gaat ervan uit dat de geldhoeveelheid de belangrijkste bepalende factor is
voor de economische bedrijvigheid. Hij stelt dan ook voor de hoeveelheid geld in
omloop van dag tot dag star gelijkmatig met een bepaald vast percentage te laten
toenemen. Schrijver wijst op de rechtlijnigheid in Friedmans gedachten, maar
waarschuwt tevens voor het onderschatten van het goede dat erin gelegen is.
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De architectuur en haar publiek, p. 1012
Voor welk publiek werkt de architect? Voor zijn vakgenoten, voor zijn
opdrachtgevers, zijn critici? Of voor de mensen die architectuur gebruiken en
ondergaan? De moderne architectuur is een elite-, geen gemeenschapsarchitectuur.
Ze houdt zich alleen bezig met het ‘hoe’, niet met het ‘waarom’. Het ‘waarom’ laat
zij bepalen door de klasse die aan de macht is. Zij werkt voor machthebbers en
bezitters. Hoe krijgen wij ooit een architectuur voor een andere maatschappij?

Geloof: een randgebied?, p. 1023
De vernieuwingsbeweging, zoals ze zich met name in de Nederlandse kerk voltrekt,
is bezig te grijpen naar macht. Zijn de ware veranderingen hier nog mee gediend?
De auteur signaleert het gevaar dat zulke tere diep menselijke zaken als geloof en
overtuiging onder de voet worden gelopen en pleit voor een andere kerk, een open
ruimte, waarin de gelovige zich bevestigd weet.

De bronnen van de ene menswetenschap III, p. 1033
Bestaat er ook voor onze tijd zoiets als het integratieve gezichtspunt van de cultuur
omtrent zijn eigen ontwikkeling? En zo ja, hoe laat zich dat dan omzetten in
hanteerbare modellen? Dat zijn de twee belangrijke vragen waarmee de
menswetenschap op het ogenblik worstelt.

De Palestijnse verzetsbewegingen: een poging tot verzoening, p. 1044
De gevechten in Jordanië tussen verzetsstrijders en leger geven te denken over de
doelstellingen en de rol welke de verzetsorganisaties spelen in het conflict van het
Nabije Oosten. De auteur, lange tijd in die streken geweest, tracht zowel informatie
te geven als bepaalde feiten te interpreteren.

Mati Unt: leven in ‘kosmische’ dimensies, p. 1056
De problematiek die de auteur reeds zo lang bezig houdt, zoals uit zijn vele artikelen
over de Sovjetliteratuur is gebleken, wordt hier opnieuw behandeld naar aanleiding
van een opmerkelijke novelle van een jonge Estoonse auteur, gepubliceerd in het
gezaghebbende Russische tijdschrift ‘Joenostj’.
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S.v.p. wat dromen over Brazilië en nog zo wat
Editoriaal
Zou dat het zijn - dat ik eigenlijk schuimbekkend, stoomafblazend door onze lage
landen moest gillen maar het niet durf, verlamd door de hemel weet welke
bedachtzaamheid? Is er sprake van ‘het verloren gaan van het particulier zonderlinge
van een geval door het algemeen zonderlinge’ gelijk Gombrowicz ergens schrijft?
Maart jl. kwam ik vanuit Brazilië naar Nederland terug. Gedreven door impulsen
die met van alles te maken hebben en waarvoor ik daarom een nieuwe taal
vervaardigen moet - is een taal trouwens ooit ‘voorhanden’? Het is zonderling, ja.
Dat een land - Brazilië - symbool staat voor een heel psychisch veld van
onzekerheden, sinds kort. Je weet van niets, of doet alsof. Je hoort van terreur, dus
protesteer je. Je ziet ze voetballen en de pijn is weer gestild. Voor Europa lig je niet
wakker. We hebben verder West en Oost (wel akelig, maar nou ja) en de Derde
Wereld. Maar het schema kraakt.
Sijpelt thuis een lieve ‘irrationaliteit’ de scheuren en spleten van onze net
gestukadoorde super-maatschappij binnen, bepaald grimmig zijn de gezichten van
al die inbreuken op onze stilzwijgende panorama's, Biafra, Zuid-Oost-Azië,
Latijns-Amerika en wie volgt. Ik haal speciaal Brazilië voor het voetlicht omdat ik
een beetje Braziliaan geworden ben, of liever een ‘uitgeklede Europeaan’. Ik voel
de drempel. Iets irriteert. Ik wil dit mechanisme aan de tand voelen, iets ‘algemeen
zonderlings’ vermoedend. Vandaar mijn bedachtzaamheid, wellicht.
Onbehagen sluipt op illegale voeten door de wereld. Hoe verkrijgt de mens van de
vorderende 20ste eeuw eindelijk een levensgevoel dat in overeenstemming is met
de kennis van de 20ste eeuw? Zoveel communicatie en zoveel wetenschap - ontbreken
dus wérkelijk alleen nog de drugs? Tussen twee kusten, twee weken verloren op de
oceaan, kom je tot nadenken. Oog in oog met de zwijgende oerkrachten van de natuur.
Wij stevenden op het Noordelijk Halfrond af, met zijn kathedralen, zijn
twijfelachtig geworden restanten van utopieën. Nu gevangen in neurosen
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van ‘te veel’, ‘te weinig’, spiraal van opgeschroefde behoeften en kritiek, jachtige
benzine-samenleving vol stoplichten en blauwig overwoekerd door beeldbuisbacil.
Maar ook driftig workshop en ludieke oefentuin van alternatieven.
(Zegt een vriend - hij houdt veel weekbladen bij -:
je kunt niet meer van een tuintje genieten zonder argwaan te moeten koesteren
omtrent het imperialisme van de tuinman, de biologische verpesting van de
rozestruikjes en de laatste politieke nota van de grootgrondbezitter die achter de
beukeblaadjes loert. De buurman is laatstelijk psychiatrisch mishandeld. Er zijn
vertakkingen met de ondergrondse Anti-Oppositiedoor-Pedofiele-LSD II-Panthers,
benevens een brief van oktober '67 waar compromitterende illegaliteiten aan het licht
komen ten aanzien van bollen-transacties via het zogenaamde
Ontwikkelings-Subcomité voor Oost-West-Angola, enz. enz.).
Nou, en Brazilië dan?
Brazilië is immers dat land waar het schandaal van onze westerse uitbuiteconomie,
het imperialisme van de USA en de terreur van een militaire dictatuur zo ongeveer
de Kafka-achtige nachtmerrie samenballen die wij hijgend zitten te verdringen? En
dus - ja, en dus wát? Ik weet het niet, maar aldus gesteld gaat zulk een vraag van
veel te veel vermeende zekerheden uit om echt een vraag te zijn. Wat is bovendien
de ‘inzet’, waar gaat het om, waarvoor komen we eigenlijk op?
Een echte vraag zou kunnen zijn: wat is dat Brazilië? wat gebeurt daar, in de meest
volledige zin van het woord, net zoals ik mij dat dien af te vragen als ik mijn buurman
ontmoet die kennelijk ergens mee zit. Gaat het niet om de volledigheid van een leven,
een geschiedenis, een hoogst samengesteld netwerk van specifieke factoren, krachten,
tegenkrachten, mislukkingen, uitkomsten? Maar nu het meest zonderlinge: met al
onze protesten, met al die weggeduwde onzekerheden - waar is de Braziliaanse
mens? Bij notabene niemand minder dan Karl Marx lees ik de waarschuwing dat
‘het voor alles te vermijden is, de maatschappij als abstractie tegenover het individu
vast te leggen’. De knelpunten mogen in zijn tijd enigszins anders gelegen hebben,
de verdere geschiedenis van Oost én West ontmaskert tot op de dag van vandaag
dezelfde demon: het individu wordt altijd opgeofferd. Is altijd maar het ‘materiaal’,
de pion, nummer X op de lijst.
Wat gebeurt er met de mens in Brazilië - een interesse die bijna irriteert, een
micro-vraag die we met een glimlach afdoen. Ik dring aan: ja de doodgewone
Braziliaanse mensen, hoe leven die, wat gaat er in hun om? Zijn zij onze obsessie of
is dat het wapengekletter van onze ‘structurele veranderingen’?
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De volkeren van het Zuidamerikaanse continent hebben (op de enkele grote, steeds
sneller groeiende stedelijke centra na) tot voor kort in een spreekwoordelijke lethargie
voortgesluimerd.
In onze ogen waren ze koloniën, secundaire invloedssferen.
Grondstoffen-producenten en voorts garnering van exotische vakanties.
Emigratielanden. Missielanden.
Intern waren de horizonten altijd klein. Buurlanden die tot concurrentie konden
aanzetten, te ver. Men berustte in het lot dat door de overgeërfde machtsverhoudingen
werd bepaald.
En men leefde, ja lééfde - wat weten wij daarvan? Arm en ook rijk met een
weelderige natuur, arm en ook rijk, met geboorte en dood. Met kinderen, met de zon
en de regen, rivieren, wouden, plantages. En kleine steden, met pleinen, kinderen in
schooljurken en de conversatie die reikte tot de heuveltoppen in het rond.
Die nevel is nu begonnen op te trekken. Of niet?
Zeker is dat het Noordelijk Halfrond zichzelf nu pijnlijk weerspiegeld begint te
zien in wat daar plaats vindt. De eigen bedreigingen, thuis ingekapseld en verdrongen,
worden weerspiegeld in de Braziliaanse terreur. En de wisselwerking rijst omhoog
- de nachtmerrie van de ‘macht’ doemt overal tegelijk op.
In Brazilië zelf is een heel ander proces gaande. Of niet? De One-manprofeet van
Recife, Helder Cámara, kwettert een boodschap rond die vooral voor óns bestemd
is. Hij is een katholieke bisschop en hij ziet zijn land in de ban van een Spiraal van
Geweld die eigenlijk helemaal westers is. Hij ziet die krankzinnige krachtmeting,
wil - met een hoop tegen alle hoop in - de mens voor het voetlicht halen. Ja, in zijn
land, in zijn werelddeel, in deze wereld, die bijna onmogelijke mogelijkheid. Zowaar!
De mens! Niet ‘de rechten van’, ‘het systeem van’, ‘de princiepen van’, maar jan en
piet, josè en lúcia.
Is er een ander proces gaande? Met als inzet de eigen kwaliteiten van dit volk? Ik
zie met name die a-politieke identiteit, die kwaliteit van menselijkheid die
‘gepolitiseerd’ kan worden, maatschappelijk vaardig en bewustgemaakt, maar dan
als een dérde mogelijkheid tussen ‘uitgebuite massa’ en verpolitiekte natie....
Maar ik ben iets ‘algemeen zonderlings’ op het spoor. Afmetingen die in ons
gezichtsveld schuiven waar we geen raad mee weten. Wie iets van de wereld heeft
gezien, voelt dat er nog ‘alternatieven’ liggen te sluimeren waar we geen besef van
hebben. Ik ben uitgesproken geneigd het woord ‘utopie’ in ere te herstellen. Als iets
waarzonder een ‘redelijke’ maatschappij onbestaanbaar is en onverteerbaar.
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Temidden van zoveel mechanismen die ons in hun ban houden - behoud, kritiek,
escapisme - droom ik hardnekkig van een ander ‘mechanisme’: dat van de bacteriën
die gaatjes in de kaas maken. We moeten de massa verdunnen door er nu doorheen
te wandelen.
Wij lijken nu wel ver van Brazilië afgedwaald. Toch houd ik het er op dat dit de
richting is waarin wij all over the world moeten gaan denken en handelen. De
wérkelijke alternatieven liggen altijd in een richting die van onze normale maatstaven
verwijdert.
Het gaat om een ‘kwalitatief nieuw menszijn’. Een kwalitatief nieuw ‘bezit nemen
van de oppervlakte der aarde’. Het is de binnenzijde van een door
fysiek-over-de-aardoppervlakte-bewegen verruimd interhumaan blikveld. Tussen
Brazilië en Europa verloren op de oceaan, een hart vol heimwee en onzekerheid,
erkende ik dat alleen mystieke termen adekwaat waren.
Het zou - in god weet welk een toekomst! - wel eens bijzonder zonderling en
absurd kunnen blijken dat wij zo ziekelijk gedesintegreerd konden raken, dat we de
cultivering (om niet te zeggen: de bezetenheid) van het samen-zijn, vanaf de relaties
die zo voor de hand liggen tot aan het ongelooflijke potentieel van onderscheiden
continenten, rassen en klassen altijd opofferden aan de demon van de
gebruiksvoorwerpen, van de politieke en economische heerszucht, de obsessie van
het ding- en grootheids-matige. Romantiek? Pessimisme? We hebben overal woorden
voor. Ik denk dat het gewoon snakken naar adem is waar we ons eindelijk eens niet
voor moesten schamen. De mensheid staat voor de immense opgave van een andere
ethiek van de macht.
Waarom? Waarom durf ik dat te zeggen?
Ik laat het aan de lezer over of hij mijn geloof kan delen. Mijn hoop.
Peter Wiemers
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In derde wereld onderwijs naar westers model?
Ivan Illich
Ivan Illich is de oprichter en directeur van het ‘Centro Intercultural de
Documentacion’ (CIDOC) in Cuernavaca (Mexico). CIDOC is een talenschool, een
uitgavecentrum, een centrum voor de studie van sociaal-economische vernieuwingen,
een ontmoetingscentrum voor professoren en onderzoekers uit de gehele wereld.
Maandelijks nemen van 50 tot 350 mensen deel aan de werkzaamheden van het
centrum. Priesters die in Latijns Amerika gaan werken, vertegenwoordigen 15 à
20% van de effectieve studenten.
In januari van verleden laar kwam er een decreet van de Congregatie voor de
Geloofsleer dat priesters en religieuzen verbood voortaan nog deel te nemen aan de
werkzaamheden van het CIDOC. Deze maatregel was voorafgegaan door een
onderzoek. ‘Aangezien de persoon, de ideeën en de werkzaamheden van Mgr. Illich
overal in de wereld steeds meer nieuwsgierigheid, verwondering en ergernis wekken’,
werd Illich naar Rome geroepen om zich te verantwoorden. Er werd hem een lijst
van 85 vragen voorgelegd. Het gevolg van de affaire was, dat Ivan Illich ontheffing
vroeg van de uitoefening van zijn priesterlijke functies, maar directeur bleef van
CIDOC.
In 1967 werd deze man bij ons bekend door een artikel over de desacralisering
van de clerus, The Vanishing Clergy (destijds verschenen in De Maand). De laatste
jaren publiceert en spreekt hij veel over de ‘ontmythologisering’ van school en
onderwijs in Latijns Amerika. Het onderstaande artikel ontlenen wij aan Neues
Forum, Wenen. Enkele gedachten uit een vroeger daar verschenen toespraak (cfr.
ook De Bazuin, jg. 52, nr. 20) kunnen dienen om Illichs ideeën te situeren.
‘Ik ben van mening dat in de wereld die komt, de dagen van de ‘school’ geteld
zijn. Je zou in de geschiedenis van onze beschaving kunnen spreken van een
‘schoolperiode’ zoals we spreken van ‘de tijd van de feodaliteit’ of ‘de tijd van de
christenheid’. Die schoolperiode heeft nu ongeveer tweehonderd jaar geduurd. Zij
steunde op de overtuiging dat alleen de school van kinderen nuttige burgers kon
maken. Onze generatie moet met die mythe, want het is een mythe, schoonschip
maken. Tegen het einde van deze eeuw zal de ‘school’ niet veel meer zijn dan een
historische herinnering, een tijdsverschijnsel dat tot ontwikkeling kwam samen met
de locomotief en de auto en dat samen daarmee
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ook weer verdwijnt. Ik ben ervan overtuigd dat de ‘school’ in het opvoedingsproces
van de nabije toekomst een even bijkomstige rol zal spelen als bijvoorbeeld vandaag
een medicijnman in de gezondheidszorg. Zoals wij spreken van ‘ontmythologisering’
van dogma en schrift, van ‘desacralisering’ en ‘secularisering’, zo moeten wij van
‘ontscholarisering’ van de opvoeding gaan spreken, van ‘ontmythologisering’ van
de school.
Die beweging kan waarschijnlijk het best op gang komen in de ontwikkelingslanden.
Daar is ze ook het meest nodig’.
Van het proces waardoor de kloof tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen
voortdurend groter wordt, hebben wij meestal slechts een heel oppervlakkig besef.
Dezelfde Latijns-Amerikaan die zich kwaad maakt over een Coca-Cola-automaat in
een favela, is trots op de nieuwe school die ernaast is opgericht. ‘Coca-Cola’ is
vreemde invloed, vindt hij; hij wil die vervangen door ‘Cola-Mex’. Maar hij ziet er
geen been in, zijn medeburgers een ‘westers’ schoolsysteem op te dringen; met welke
onzichtbare banden hij via zo'n systeem aan de buitenlandse markt gebonden wordt,
ziet hij niet.
Enkele jaren geleden zag ik eens hoe arbeiders in de verlaten vlakte van Mexquital
een 20 m hoog reclamebord voor Coca-Cola aan het optimmeren waren. In diezelfde
vlakte heersten op dat ogenblik droogte en hongersnood. De man bij wie ik te gast
was, een arme Indiaan in Ixmiquilpan, had niets anders om me aan te bieden dan een
klein tequilaglas met wat van dat dure buitenlandse suikerwater. Nog altijd word ik
woest als ik aan die scène terugdenk. Maar nog kwader word ik als ik terugdenk aan
UNESCO-congressen die ik bijgewoond heb en waarop ik goed bedoelende en goed
betaalde bureaucraten hoorde discussiëren over leerplannen voor de
‘ontwikkelingslanden’ en enthoesiaste progressieve pleidooien hoorde houden voor
meer scholen in Latijns Amerika. Van het bedrog dat deze schoolpropagandisten
plegen, zijn wij ons niet zo bewust, maar het gaat veel dieper dan dat van de verkopers
van Coca-Cola en Ford: de drug waarvoor zij klanten werven en behoeften wekken,
is veel gevaarlijker.
Hoe hoger de dosis schoolbezoek is die de mensen in een ontwikkelingsland
verstrekt wordt, des te frustrerender werkt de onthouding. Wie zeven jaar school
heeft kunnen lopen, is zich meer van zijn inferioriteit bewust dan wie slechts drie
jaar naar school kon gaan. Het opium dat de scholen aldus in de derde wereld
verspreiden, werkt veel efficiënter dan dat van de kerk destijds. Naarmate de
scholarisatie in de derde wereld zich uitbreidt, beseffen de mensen steeds minder dat
er ooit een tijd zou kunnen komen dat zij zich niet meer de mindere van een ander
moeten voelen. Aangezien de meesten na de schooljaren van het platteland naar de
stad trekken, komt in de plaats van de overgeërfde onderwerping van de lijfeigene
de onderwer-
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ping van hem die zijn schoolopleiding niet kan voltooien en wie dat dan nog verweten
wordt ook. Veel doeltreffender dan de kerken dat ooit hebben gekund, zorgt het
schoolsysteem ervoor dat het onderscheid van de sociale klassen ervaren wordt als
een instelling van ‘goddelijke’ oorsprong.
Tot nog toe heeft geen enkel land in Latijns Amerika jonge mensen die te weinig
Coca-Cola drinken of te weinig auto's kopen, gezegd dat zij daarmee een wet van
het land overtreden. Met de school gebeurt dat wel. Alle landen in Latijns Amerika
hebben wetten die zeggen: je moet zo lang of zo lang naar school gaan; doe je dat
niet, dan overtreedt je de wet. In Brazilië bijvoorbeeld is nog onlangs de duur van
de schoolplicht verdubbeld. Wie de school verlaat voor zijn zestiende jaar, krijgt het
verwijt te horen dat hij een wettelijk recht veronachtzaamt. Maar in datzelfde Brazilië
kan zelfs de grootste optimist niet voorzien wanneer de dag zal aanbreken dat ook
maar 25 procent van de jeugd van dit schoolsysteem zal kunnen profiteren. Het feit
dat de landen van Latijns Amerika het internationale schoolmodel hebben
overgenomen, veroordeelt de meeste Latijns-Amerikanen tot een leven aan de rand
of helemaal buiten de maatschappij.
‘Westerse’ normen voor opvoeding en consumptie maken het onmogelijk dat de
derde wereld eigen, aangepaste maatschappelijke doeleinden nastreeft. Dat gebeurt
niet alleen in enkele ontwikkelingslanden, maar overal, dwars door alle culturele,
ideologische en geografische grenzen heen. Overal worden in onderontwikkelde
landen eigen autofabrieken, eigen medische instituten, eigen hogescholen opgericht,
als schamele kopieën van buitenlandse, meestal Amerikaanse modellen. Tegen die
gang van zaken heeft de derde wereld een diepgaande revolutie nodig. Niet echter
een louter politieke revolutie. Die brengt alleen maar nieuwe heersers aan de macht,
met een nieuwe ideologie om hún heerschappij te rechtvaardigen; maar aan de
ziekenhuizen, de scholen, de produktie- en consumptiestructuren wordt niets
veranderd, ze komen alleen een andere groep afnemers ten goede. Aangezien de
instellingen niet radicaal veranderd worden, blijft deze nieuwe groep begunstigden
ongeveer even groot, of even klein, als de groep die vóór de revolutie het
consumptieprivilege bezat.
Dat is duidelijk te zien op het gebied van de opvoeding. De kosten van het
schoolsysteem zijn tegenwoordig overal vergelijkbaar: de kwaliteitsnormen worden
steeds meer geïnternationaliseerd; de toegangsmogelijkheid tot een schoolsysteem
dat met openbare gelden wordt gefinancierd, hangt overal af van het inkomen per
hoofd (China en Noord-Vietnam vormen belangrijke uitzonderingen); de doeleinden
zijn overal gelijkgeschakeld, de structuren overal ‘gemoderniseerd’, dat wil zeggen
‘verwesterd’. Alleen daar waar de maatschappelijke fantasie van grote lagen van de
bevolking zich nog niet helemaal op die structuren heeft laten vastzetten, is een
structurele revolutie
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mogelijk. Deze is daarom eerder in de derde wereld te verwachten dan in de rijke
landen. Maar dan wordt het hoog tijd, realiseerbare alternatieven te ontwerpen voor
die ‘moderne’, ‘westerse’ structuren.
Onderontwikkeling dreigt op het ogenblik in vele landen een chronische toestand
te worden. De revolutie die ik bedoel, moet komen vóór die bedreiging een feit wordt.
Ook op dit punt vormt het opvoedingswezen een goed voorbeeld. Een chronisch
deficit in de opvoeding treedt op zo gauw de vraag naar scholen zo groot wordt, dat
alle middelen waarover een land beschikt voor de opvoeding van zijn burgers,
geconcentreerd worden op een schoolsysteem . Dan wordt geen onderscheid meer
gemaakt tussen opvoeding en scholarisatie. Maar in de derde wereld kán dit niet de
oplossing zijn: het schoolsysteem (naar westers model) is hier geen oplossing voor
het opvoedingsprobleem.
De voortdurend toenemende onderontwikkeling van de derde wereld kan slechts
tegengegaan worden als rekening gehouden wordt met de behoeften die daar bestaan
en niet alleen met de uit geïndustrialiseerde landen geimporteerde behoeften. Voor
de uit het Westen geïmporteerde instellingen, industrieprodukten en diensten moeten
er dus eigen, aan de derde wereld aangepaste, alternatieven komen. Dat is gemakkelijk
gezegd natuurlijk, maar hoe zullen die er uitzien? Het ligt helemaal niet in mijn
bedoeling een of andere utopie te ontwerpen. Maar ik kan wel voorbeelden geven
om de richting aan te wijzen waarin gezocht moet worden. Een goed openbaar vervoer
voor allen is bijvoorbeeld een alternatief voor een steeds opgedreven aantal privé
wagens voor de bovenlaag alleen. Trage transportmiddelen voor alle boeren in een
streek waar bijna geen wegen zijn, zijn beter dan snelle vrachtwagens op westerse
autowegen waar alleen grote producenten gebruik van kunnen maken. Wij hebben
meer behoefte aan gezond drinkwater voor allen dan aan prima chirurgen voor de
upper class, meer behoefte aan vele medische helpers met een voldoende
minimumopleiding dan aan enkele dure, volledig geschoolde artsen en verpleegsters.
Gemeenschappelijke opslagplaatsen voor levensmiddelen zijn meer nodig dan dure
keukens voor de privé huishouding van de rijken. Van dit soort alternatieven zijn er
tientallen te noemen. Waarom zouden op de duur de mensen weer niet beter gaan
lopen dan zich verplaatsen in machines? En wat voor gevolgen zou dat hebben voor
de stedebouw? Waarom is de woningbouw nog altijd niet gestandaardiseerd, met
geprefabriceerde elementen, die men ineen kan zetten als een blokkendoos, zodat
iedere burger verplicht kan worden een eigen hygiënisch huis te bouwen?
Moeilijker is het, alternatieven voor te stellen voor de opvoeding, gedeeltelijk
omdat, zoals de situatie nu is, het schoolsysteem niet alleen bijna alle beschikbaar
kapitaal, maar ook alle goede wil en fantasie heeft opgebruikt.
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Ook hier kan echter wel een richting aangegeven worden waarin gezocht kan worden.
Het schoolstelsel bestaat op het ogenblik hierin: om onderwijs te krijgen, moet je
naar de school, je moet achtereenvolgens de verschillende klassen doorlopen, de
opgelegde programma's volgen; ongeveer 1000 uur per jaar, vele jaren lang aan één
stuk door. Dat is de theorie. De realiteit is anders. In Latijns Amerika kunnen de
kinderen gemiddeld 8 tot 30 maanden van dit systeem ‘profiteren’. Een alternatief
zou daarom zijn: alle mensen onder de 30 jaar verplichten één of twee maanden per
jaar aan voortgezet onderwijs te besteden. Op het ogenblik gaat het meeste geld naar
scholen voor kinderen. Maar een volwassene heeft tien keer minder tijd nodig om
te leren en dat is tien keer goedkoper; bovendien is dit een investering die direct
rendeert, of men die opgedane kennis hoofdzakelijk beschouwt als een vermeerdering
van bewustzijn, als politieke mondigheid, als bereidheid om zelf verantwoordelijkheid
op te nemen voor de toekomst, dan wel als een produktiviteitsfactor. De investering
rendeert zelfs dubbel: een volwassene draagt niet alleen bij tot de vorming van zijn
eigen kinderen, maar ook tot die van andere volwassenen.
Ondanks deze voordelen krijgt de alfabetisering van volwassenen in Latijns
Amerika slechts weinig steun; de staatsgelden blijven bij voorkeur gaan naar scholen
voor kinderen. Erger nog: campagnes voor alfabetisering van volwassenen worden
in Brazilië en in andere landen waar een militair bewind de feodale en industriële
oligarchie in het zadel houdt, gewoon onderdrukt.
Het geld dat aan opvoeding besteed wordt, zou zo gebruikt moeten worden, dat
iedere burger een minimum kans krijgt. Opvoeding zal pas dan een politiek verlangen
van de meerderheid worden, als ieder individu duidelijk beseft welke middelen hem
ter beschikking staan en hoe hij zijn recht op die middelen kan laten gelden. Er zou
een soort algemene ‘Bill of Rights’ moeten komen, waarbij de openbare middelen
voor opvoeding verdeeld worden over het aantal schoolplichtigen. Een kind dat de
hem toekomende middelen niet heeft kunnen benutten toen het zeven, acht of negen
jaar was, zou het recht moeten hebben, aanspraak te maken op de som van die
middelen als het tien jaar is.
Wat zou men al niet kunnen doen met de beperkte middelen waarover een
Latijnsamerikaans land beschikt voor opvoeding van zijn kinderen? Men zou er voor
álle kinderen algemene handboeken, prentenboeken, speelgoed mee kunnen kopen,
allemaal dingen die de armen nu volledig missen en die de kinderen van de
middenklasse vanzelf vertrouwd maken met het alfabet, met kleuren, vormen en
objecten, zodat ze vanzelf een aanloop krijgen voor hun later succes op school. Het
gaat hier wel degelijk om een keuze
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tussen dit soort dingen en traditionele ‘westerse’ scholen. Voor de armen is deze
keuze van levensbelang. Maar ze krijgen nooit de kans deze keuze ook te doen.
Alternatieven ontwerpen voor de nu beschikbare goederen en instellingen is vooral
hierom zo moeilijk, omdat het nu bestaande ons hele zicht op de realiteit kleurt en
bepaalt. Nieuwe mogelijkheden ontwerpen vraagt bovendien een meer
geconcentreerde inzet van wil en verstand dan het ontwikkelen van bestaande
mogelijkheden. Het gaat hier immers om een ander soort fundamenteel onderzoek
dan het zuiver wetenschappelijke onderzoek in de fysica, de machinebouw, de
genetica, de geneeskunde, enz.; het gaat niet om laboratoria, bibliotheken,
gespecialiseerde instituten, die een concentratie van wetenschappelijk onderzoek in
een paar grote steden vereisen. Al weten we dat deze research ten grondslag ligt aan
praktisch alle produkten die we maken, en dan zwijgen we nog van het toegepaste
onderzoek, van de miljarden dollars die instellingen jaarlijks besteden aan de
verbetering en de verkoop van hun eigen produkten, aan steeds snellere vliegtuigen,
steeds veiliger luchthavens, steeds krachtiger geneesmiddelen, steeds betere methoden
voor het beheer van steeds groter wordende bureaucratische apparaten. Nee, ik denk
aan een heel ander soort onderzoek, dat tot nog toe om voor de hand liggende redenen
altijd verwaarloosd is: onderzoek naar alternatieven voor de produkten die nu de
markt beheersen; alternatieven voor ziekenhuizen en artsen, die niet veel méér kunnen
doen dan zieken wat langer in leven houden; alternatieven voor een leerproces dat
het recht op vorming ontzegt aan ieder die niet een voldoende aantal uren van zijn
leven op de juiste school heeft doorgebracht, of die het recht op vorming niet wil
betalen met bevoogding, versluiering van waarheid, indoctrinatie met de waarden
van de heersende elite.
Wil het leven van de onderontwikkelde volken in de toekomst draaglijk worden,
dan wordt het hoog tijd dat er met zo'n tegen-onderzoek naar fundamentele
alternatieven voor de gangbare geprefabriceerde oplossingen een begin wordt gemaakt.
Dit zal een ander onderzoek moeten zijn dan dat waarmee de meeste studies ‘over
het jaar 2000’ zich bezighouden. Deze projecteren een radicale verandering, een
nieuwe organisatie van de maatschappelijke verhoudingen in een hoog ontwikkelde
technologische maatschappij. Het tegen-onderzoek dat ik voorstel, gaat daarentegen
fundamenteel uit van de vooronderstelling dat de derde wereld permanent gebrek
aan kapitaal zal hebben.
De moeilijkheden van zo'n tegen-onderzoek liggen voor de hand. Wie er zich aan
waagt, moet beginnen met bijna aan alles te twijfelen wat voor ieder ander vaststaat.
Vervolgens moet hij de mensen die het voor het zeggen hebben, ervan overtuigen
dat ze hun eigen belangen-op-korte-termijn
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opzij moeten zetten; of hij moet ze door druk van buiten dwingen dat te doen.
Tenslotte moet hij zelf als mens het zien uit te houden in een wereld die hij grondig
wil veranderen. De bevoorrechte minderheid - waartoe ook hij zelf behoort - ziet in
hem een vandaal die alles omver wil werpen wat wij allen hoogschatten. Hij echter
weet: wordt zijn visioen ten bate van de arme mensen ooit werkelijkheid, dan komt
er een wereld tot stand, zo veel menselijker, dat de technisch ontwikkelde volkeren
de ‘arme volken’ benijden.
De gangbare ontwikkelingshulp, zowel de Amerikaanse, de Russische als
bijvoorbeeld die van Israël, gaat als volgt te werk: ontwikkeling en
ontwikkelingsdoeleinden worden omschreven in een taal die de politici vertrouwd
is, die zij gebruiken wanneer zij over de behoeftenbevrediging in hun eigen land
spreken, de taal die hen in staat stelt te werken met instellingen die zij zelf onder
controle hebben. Deze vorm van ontwikkelingshulp heeft gefaald, móest falen. Voor
dit soort ontwikkeling is er in de wereld niet genoeg geld, zal er nooit genoeg geld
zijn, al werden de bewapenings- en ruimtevaartbudgetten van de grote mogendheden
samengevoegd.
De methode van hen die, vooral in de derde wereld, een politieke revolutie
voorstaan, is al niet veel anders. Zij spiegelen de mensen de belofte voor, dat zij de
voorrechten van de huidige elite - ziekenhuizen, scholen, enz. - voor álle burgers
toegankelijk zullen maken. Maar dat is een ijdele belofte, gesteund op het geloof dat
een omwenteling in het politieke regime de instellingen doet toenemen door middel
waarvan die voorrechten geproduceerd worden. Deze beloften van de revolutionairen
zijn met het hier geschetste tegen-onderzoek net zo min te verenigen als de normen
van de nu bij ons heersende technologische maatschappij.
In Vietnam weet een volk op fietsen, met aangescherpte bamboestokken de tot
nog toe hoogst ontwikkelde onderzoeks- en produktiemachinerie van de wereld in
bedwang te houden. De overlevingsmogelijkheden van de derde wereld moeten in
de derde wereld zelf worden gezocht, daar waar menselijke verbeeldingskracht de
met machines uitgeruste machtigen vreedzaam kan verschalken. De enige weg om
de noodlottige trend naar steeds verdere onderontwikkeling om te keren is: de
conventionele oplossingen afwijzen, de behoeften veranderen die deze oplossingen
noodzakelijk maken.
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Project-onderwijs in Bokrijk
Roger Rutten
Nu twee jaar geleden kwam het democratiseringsproces in de Sociaal-Pedagogische
Academie of Normaalschool te Bokrijk voorgoed van de grond. Vooral een cursus
van de Lodewijk de Raet-Stichting over democratisering in het onderwijs (Kortrijk,
1967) lag eraan ten grondslag. Dank zij de ideeën die in deze cursus aan bod kwamen,
verloren wij één ding in onze school nooit uit het oog. Namelijk dat het onderwijs
enorm maatschappelijk bepaald wordt. Vandaar dat wij met de lerarengroep eerst
dagen lang gediscussieerd hebben over maatschappijvisie, alvorens iets fundamenteels
aan onze onderwijsopdracht te veranderen. Wij konden immers ons onderwijs
afstemmen op de maatschappij zoals wij die nu kennen en ons aldus aanpassen aan
een structuur waarin winst en bruikbaarheid voor inkomensvermeerdering centraal
staan. Wij kozen echter voor een maatschappijvisie waarin de mens op de voorgrond
staat, voor een onderwijs dat de mens niet vervreemdt van zijn levenssituatie, waarin
hij kans krijgt zichzelf te zijn, zichzelf duidelijk mee te bepalen in de maatschappij.
Fundamenteel betekent dit dat alleen dat vormingsgoed (geen stof) wordt
aangeboden dat de jonge mens in staat stelt niet alleen zichzelf te zijn, maar ook
anderen de mogelijkheid te schenken zichzelf te worden. Gezien de voortdurende
maatschappelijke verandering is het daarom nodig het doel, het nut, de zin van iedere
leerstof (beter: onderwijsgoed) onophoudelijk onder kritiek te stellen, om te weten
te komen of een bepaald vormingsgoed het menszijn verder verdiept en of de
maatschappij dank zij ons onderwijs-, studie- of onderzoekswerk morgen een leefbaar
gezicht gaat vertonen.
Meer concreet betekent dit dat leerlingen, om reeds enig inzicht te verkrijgen in
hun eigen situatie, de kans moeten hebben gedurende hun schooltijd hun leefsituatie
zelf te beheren. Daarom werd een structuur - de schoolraad - in het leven geroepen
waardoor de scholieren zelf konden bepalen wat zij voor hun eigen vorming zinvol
achten. Theoretisch en praktisch beschikken zij aldus over de mogelijkheid om voor
de hele schoolgemeenschap mede te beslissen wat deze gemeenschap het meest

Streven. Jaargang 23

999
verantwoord acht. Dit steunt niet alleen op een groot vertrouwen in de scholieren,
maar ook op het besef dat democratisering een sterke spreiding van
verantwoordelijkheden veronderstelt.

Sociaal-cultureel centrum
Naast het zoeken naar een orgaan waardoor de leerlingen hun eigen situatie in handen
kunnen nemen, werd gepoogd alle haarden van vervreemding in de school, tussen
school en omgeving, zoveel mogelijk op te heffen. Het lerarenlokaal werd ‘afgeschaft’
en herschapen in een ontmoetingsplaats voor leraren en scholieren. Hier vinden de
leerlingen bijvoorbeeld kranten, weekbladen, tijdschriften (ook Streven). Het isolement
van de school werd doorbroken: er werd een centrum gecreëerd - ‘Boks Instuif’ dat een concreet stuk maatschappij binnen het bereik van de scholieren wil brengen.
Het is inmiddels uitgegroeid tot een kleinkunsteiland en een sociaal en politiek
geëngageerd centrum: bijeenkomsten over de kritieke situatie van de vakbonden,
over kerk en socialisme, over de Limburgse actualiteit, over kunst en engagement;
studenten uit Amsterdam (filmacademie en Maagdenhuisfilm), mensen van
Universitas, K.V.H.V. kwamen over zichzelf praten. Belangrijk is, dat de scholieren
ook dit centrum zelf drijven, niet alleen organisatorisch en qua planning, maar ook
financieel. In ploegen lossen zij elkaar af om dit werk op zich te nemen.
Zowel binnen de school als naar buiten werd echter niet alleen wat aan
uiterlijkheden gedokterd om hier en daar een autoritaire plooi weg te werken en een
meer verantwoordelijke houding in de plaats te stellen. Vooral in het onderwijs zelf
opteerden wij voor fundamentele veranderingen. Vandaar onze keuze voor
projectonderwijs of moeten wij schrijven projectmethode?

Filosofie van het projectonderwijs
Herstructurering van de inrichting van de school via de schoolraad, het
sociaal-culturele centrum als ontmoetingsplaats tussen school en maatschappij, en
tenslotte de methode van werken en studeren, te weten het projectonderwijs, vormen
in de Genkse normaalschool een geïntegreerd geheel. Allereerst is het daarbij van
belang om van de filosofie, de criteria en de verwachtingen, zoals deze door de
studenten van Bokrijk zijn geformuleerd, kennis te nemen:
‘Wij nemen aan dat de school moet aansluiten bij de reële mens die elke scholier is;
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moet opvoeden tot het leven, tot iets doen, concrete problemen moet helpen oplossen,
de wereld mee moet helpen bepalen en veranderen;
slechts die kennis moet aanbrengen die niet meer is dan een middel bij het oplossen
van deze reële problematiek;
duidelijk sociaal-geëngageerd moet zijn, ten dienste moet staan van de mensen
met wie we leven, van het volk;
niet langer een instrument mag zijn dat de scholieren aan het bestaande,
grotendeels versteende cultuurpatroon aanpast, maar cultuurscheppend moet worden,
dus progressief moet zijn;
moet zorgen voor de optimale ontplooiing van de mensen in al hun mogelijkheden.
Dan lijkt het projectonderwijs of themaonderwijs veel geschikter dan het
programmatisch onderwijs.
Volgende veelbelovende kansen lijken er in te zitten:
dit onderwijs vertrekt van het bekende, van de concrete situatie waarin de
scholieren leven, van hun ervaringen, de dagelijkse realia van ver en nabij, van wat
de buren vertellen tot de lange reeks van tegenstrijdige meningen die
communicatiemedia hen voorhouden;
de discrepantie wordt opgeheven tussen de eigen cultuur van de leerlingen en de
standaardcultuur die hun door het bestaande onderwijssysteem wordt opgedrongen;
onderzoek en onderwijs gaan samen, het onderzoek is de basis van het onderwijs;
de leerlingen kunnen alleen op deze manier een kritische instelling verwerven
tegenover de dingen waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden; zij zullen empirisch
hun plaats bepalen in de samenhang van de dingen;
de scholieren vinden hun activiteiten zinvol, omdat ze vertrekken van henzelf, van
de maatschappelijke structuur die reëel voor hen is, en langs methoden die zij zelf
ontwerpen, komen tot inzichtelijke, met eigen arbeid verrijkte en bruikbare resultaten:
de eenheid van theorie en praktijk wordt hier verwezenlijkt; uit hun eigen arbeid
(enquêtes, bezoeken, lectuur, deelname aan gebeurtenissen enz.) halen zij de
informatie die zij in hun studie verwerken tot inzichten die zij weer kunnen doorgeven
aan anderen, in hun klas, hun school, hun gemeente, en die hen kunnen leiden tot
organisatie en directe actie; hiermee wordt de scheiding tussen studie en arbeid
tegengegaan;
de methode van studeren wordt er actiever door, ook grondiger,
wetenschappelijker, kritischer; studeren is hier niet meer een intellectualistisch bezig
zijn in een ivoren toren, waaraan gewoonlijk de illusies van het waardenvrij-zijn
vastzit; synthetiseren, het plaatsen van feiten in hun context komt in de plaats van
het vroegere memoriseren;
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pas in het projectonderwijs krijgt de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de
leerlingen een kans; doordat zij een heel schooljaar, in de verschillende vakken
opnieuw, bezig kunnen zijn met dezelfde stof, hebben zij de mogelijkheid deze stof
beter te integreren; zo vormt zich de persoonlijke overtuiging;
de schoolgemeenschap wordt echt democratisch; de scholieren bepalen nu mee
de methoden en het studieobject; zij plannen zelf hun activiteiten, stellen zichzelf
vragen, scheppen een gemeenschappelijke logica;
de leraar kan niet langer meer de autoritaire figuur zijn die rustig en zelfverzekerd
het meesterschap over ‘zijn’ stof tentoonspreidt; vakidiotie wordt uitgesloten; de
leraar wordt nu de dienaar van de scholierengroep en zal nog slechts kunnen
meezoeken, meehelpen, meebepalen: het project groeit organisch uit de hele groep
scholieren, waarvan hij de nieuwsgierige promotor wordt; nu moet hij evenzeer een
beroep doen op zijn improvisatie- en organisatietalent als op zijn vakkennis; in de
plaats van hiërarchie komt coördinatie tussen monitor, leraren, leerlingen en tussen
de leerlingen zelf; concurrentiegeest valt weg, en het echt samendenken en
samenwerken wordt absoluut noodzakelijk;
een evaluatie door de groep zelf wordt zo evident; de scholieren kunnen nu ook
los geraken van hun frustraties tegenover de deskundigheid van de vroegere leraar;
door hun inbreng worden zij zich bewust van hun eigen waarde; dit is het
beginmoment van hun creativiteit en hun zelfstandigheid; hier is dan de volwaardige
werkgroep ontstaan die steeds enthousiaster en actiever kan worden, wanneer zij
dagelijks haar inzichten ziet aangroeien en hiermee iets nuttigs mag gaan doel;
de kans bestaat dat veel meer scholieren tot een sterk engagement komen. Van het
schoolse karakter blijft in het onderwijs vanzelfsprekend dan nog maar heel weinig
over. We geloven dat de communicatiekracht van de scholieren aan dit
project-onderwijs veel groter zal worden. De taal wordt nu empirisch aangeleerd in
verschillende concrete situaties (in gesprekken met arbeiders, in conversatie met
elkaar, in didactische teksten enz.....).

Concrete opzet van de projecten
Concreet beginnen we met een algemene brainstorming van leraren, leerlingen en
directie. Er komen een honderdtal thema's uit de bus, voorlopig nog slechts als ‘titels’.
Daaruit worden de eigenlijke projecten gekozen. Voor het eerste jaar (derde moderne
= derde wetenschappelijke = eerste jaar A2) bijvoorbeeld: democratisering in het
middelbaar onderwijs; godsdienst en leefgewoonten in Limburg; zin of onzin van
de ruimtevaart; televisie en publieke opinie; zorg voor bejaarden in een technische
wereld.
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Voor het derde jaar (retorica): schieten of schrijven; rechtse dictaturen; onze
verantwoordelijkheid voor de toekomst; groepen aan de rand van de maatschappij;
verhouding van staten en volkeren: nationalisme, imperialisme, kolonialisme.
Ieder project doorloopt grosso modo drie fasen: een fase van informatie, een van
onderzoek en enquête, en tenslotte een fase van synthese en actie.

Informatie
Uitgaande van een basistekst, een tekening van de grondstructuur en een algemene
situering van het project, gaan de leerlingen eerst zichzelf informeren. Tijdens en na
de lesuren (meestal twee uur aaneen, anders kun je niet veel zinnigs doen) gaat ieder
aan het snuffelen naar geschreven informatie, boeken, tijdschriften, artikelen. Er is
in Bokrijk een uitgebreide bibliotheek, waarin Carmichael en Hamilton, Guevara,
Marcuse, Galbraith en Fullbright niet ontbreken. Aangezien binnen elk
deel-projectgroepje van 4 tot 5 leerlingen ieder tenminste twee boeken moet lezen
en excerperen, leest een klas gemiddeld een dertigtal boeken i.v.m. het project1. Wat
zij aan interessante publikaties gevonden hebben, brengen zij aan op grote borden,
zodat groepen uit andere klassen die aan een zelfde project werken (er zijn drie
eerstes, drie tweedes en twee derdes in onze school) er kennis van kunnen nemen.
Uit de gelezen boeken verzamelen de leerlingen in een map: letterlijke citaten;
samenvattingen van interessante hoofdstukken; een uiteindelijke synthese. Dit alles
vullen zij aan met knipsels uit kranten, weekbladen enz.
De geschreven informatie wordt aangevuld met mondelinge, van radio, televisie,
gesprekken, en die worden dan ook op papier gezet. Na al dit informatieve werk
wordt de informatie uitgewisseld, vergemeenschappelijkt en doorgegeven aan de
‘buitenwereld’. Bijvoorbeeld gaat die informatie naar de scholen waarop de scholieren
van de kweekschool als stagiairs lesgeven.

Onderzoek en enquête
Is de informatie, in de eerste fase opgedaan, juist? Is ze betrouwbaar? Stemt ze
overeen met de concrete werkelijkheid? Om die vragen zo goed mogelijk te kunnen
beantwoorden is er de tweede fase van onderzoek, interview, waarneming, enquête.
Deskundigen worden bv. uitgenodigd in ‘Boks Instuif’, er vinden panelgesprekken
plaats, er worden interviews

1

Dat kan de leraar - die minstens in drie klassen les geeft en dus een honderdtal boeken zou
moeten lezen - natuurlijk niet bijhouden. Hij kan onmogelijk nog het autoritaire type zijn
van vroeger, die vooral dingen wist die de leerlingen niet wisten.
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gehouden op straat, bij mensen thuis, in een bepaalde groep van mensen. Als
voorbeeld kan het volgende vragenschema dienen, aan de hand waarvan onze
scholieren buitenlandse werknemers interviewden in het kader van het project
‘Godsdienst en leefgewoonten in Limburg’:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Met welk doel bent u naar België gekomen?
Hoe stonden uw familieleden daar tegenover?
Wat wist u van ons land af voor u naar hier kwam?
Welke moeilijkheden ondervond u bij uw aankomst hier?
Hielp de mijn u bij het overwinnen van die moeilijkheden?
Hoe staat de bevolking tegenover u: vriendelijk, voorkomend, afwijzend?
Hoe behandelt men u op uw werk?
Zoudt u later graag terugkeren naar uw land of wilt u hier blijven?
Bent u geïnteresseerd in de Belgische politiek?
Wordt u de mogelijkheid geboden uw godsdienst te beleven?
Strookt het met de waarheid dat gastarbeiders meestal gevaarlijk werk moeten
uitvoeren?
12. Hoe staat het met de veiligheid van gastarbeiders op het werk?
13. Hoe is de verhouding tot uw familie thuis, uw landgenoten hier, uw
medearbeiders?
14. Worden uw kinderen geaccepteerd door de Limburgse kinderen? Hoe is dat op
school, hoe in jeugdverenigingen?

Het zal duidelijk zijn dat deze tweede fase ook de brug slaat tussen informatie en
engagement: tegenover de literatuur kan men zich nog ‘vrijblijvend’ opstellen; in
zulke confrontaties als in fase twee plaatsvinden, veel moeilijker. Zo werd in het
kader van het project over bejaardenzorg, de confrontatie zo sterk, dat er al in de
tweede fase ‘actie’ kwam, namelijk strijd tussen directie van een instelling voor
bejaardenzorg en de enquêterende studenten, die een alleen al door het feit van de
interviews ‘bedreigde’ directie tegenover zich kregen.

Synthese en actie
Tenslotte wordt de verkregen informatie en het materiaal uit de confrontatie met de
realiteit niet alleen binnen elk project-deelgroepje2, maar ook tussen alle deelgroepjes
tot een synthese gebracht. Op grote borden coördi-

2

De uitwisseling gaat gepaard met een evaluatie door de leerlingen zelf. Zelf geven zij cijfers
aan een groep die een les voorbrengt: een cijfer voor de manier waarop de les wordt gegeven
(taal, présence, didactisch materiaal, enz.) en een voor de inhoud. De leerlingen geven daarbij
blijk van een fair, rijp oordeel. Ze maken er helemaal geen spelletje van.
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neren de verschillende vakleraren de aanbreng in verband met het projectgeheel.
Kritische randbemerkingen verschijnen ter aanvulling of als rectificerende indicaties.
De synthese is gericht op actie. In ieder geval houdt die actie in dat het verworvene
wordt verspreid, meegedeeld aan de maatschappij. En wel met stellingname, die dan
doorgaans tot actie, reactie leidt. Uit het project over de bejaardenzorg kwam een
permanente actiegroep voort; gepubliceerd werden de klachten en kritieken. Een
werkgroep ‘Derde Wereld’ was paraat tijdens de voorlichtingscampagne 11.11.11.
in het grote verkoopcentrum in Genk. De groep ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’
lanceerde een Sint-Nikolaasactie voor de misdeelden uit de arme wijken van het
Genkse. De werkgroep voor democratisering wist 97 van de 180 leerlingen van de
school met zinnig materiaal mee te doen betogen voor een ‘Limburgse democratische
universiteit nu’. Het onderzoek onder de gastarbeiders droeg er mede toe bij dat de
school betrokken werd in de mijnstakingen (een collecte bracht ongeveer 100.000
franken op) en de staking bij Ford. Een van de voornaamste media om inzichten te
verspreiden blijft nog altijd de publikatie. Gepoogd wordt wekelijks te publiceren in
kranten, opiniebladen en brochures.
Tot slot twee relativerende opmerkingen. Ten eerste: slechts de helft van de lessen
worden in Bokrijk aan projectonderwijs besteed. Al kan ons projectonderwijs
volkomen passen in een voorgeschreven programma, wij zijn verplicht nog altijd de
homologatie voor ogen te houden. Experimenten als deze worden nu eenmaal niet
van bovenaf met enthousiasme bevorderd. Ook maken de leraren positieve vakken
geen gebruik van de projectmethode, al geven zij unaniem toe dat ook zij profiteren
van het groepswerk in de andere lessen. Ten tweede: wij weten zelf ook dat veel van
wat wij doen, nog voor discussie en verbetering vatbaar is. Maar wij wilden ergens
beginnen.
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Friedman en de modernste economie
J.J. Meltzer
R.J. Ball en Peter Doyle (Redacteuren), Inflation, Selected Readings,
Penguin modern economics, Penguin Books, Harmondsworth, 1969, 392
pp., 9/-.
Enige tijd geleden besprak ik enige nieuwe Nederlandse boeken over de geschiedenis
van de economische wetenschap. De schrijvers bleven van de jongste decennia af
en beëindigden hun verhaal met de figuur van Keynes die in 1946 overleed.
Wat is er sindsdien aan de hand? Een heleboel natuurlijk want elke wetenschap
probeert langs een aantal fronten vooruit te komen. De laatste ontwikkelingen kennen
alleen de ingewijden. Zij weten welke onderzoeken zijn geprojecteerd, ter hand zijn
genomen of een eindweegs zijn gevorderd en hoe het er mee staat. Zij krijgen
concept-artikelen onder ogen en discussiëren met collega's. De algemene vakman
wordt wat later geïnformeerd. Congressen en artikelen in vaktijdschriften zijn de
belangrijkste bronnen voor hem. Uit een stortvloed van materiaal moet hij selecteren
wat van zijn gading is. Een leek kan daar niet aan beginnen. Maar voordat het nieuws
doordringt in de handboeken en toegankelijk begint te worden voor de algemene
intellectuele consument gaat veel tijd heen. Een goed middel om de tussentijd op te
vullen is het doorbladeren van ‘readings’: bundels recente artikelen. Specialisten
hebben het kaf van het koren gescheiden en selecties gemaakt van artikelen die een
kans maken geschiedenis te maken in de wetenschap. Bundels artikelen zijn er
natuurlijk op elk niveau. De Penguin modern economics reeks probeert het de lezer
niet lastiger te maken dan nodig. En zo kan dan ieder die enige voorkennis en wat
moed heeft een kijkje nemen in de keuken van de economie nog voordat de
erwtensoep geheel is afgekoeld. Wat komt er na Keynes?
Bovengenoemde bundel bevat onder meer drie artikelen onder het hoofd ‘The
Monetary Rivival’: de monetaristen weer aan de macht. Misschien brengen die
artikelen ons op het goede spoor van de nieuwste ontwikkelingen in de economie.
Een aanwijzing daartoe is dat wij de erin besproken materie nogal eens populariserend
behandeld zien in dag- en weekbladen. Een daarbij veel terugkerende naam is die
van Milton Friedman, ongekroond intellectueel opperhoofd van de monetaristen.
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Er is niets nieuws onder de zon en zo origineel zijn economen nu ook weer niet dat
zij inspiratie uit het verleden zouden kunnen missen. Het geld heeft wel meer een
centrale rol gespeeld in economische theorieën. Bekend is de kwantiteitstheorie, die
stelt dat er een rechtevenredig verband bestaat tussen geldhoeveelheid en economische
bedrijvigheid. Er zijn in de loop der eeuwen vele varianten van die theorie geweest.
Onhandig toepassen van de kwantiteitstheorie was een van de oorzaken van de
depressie van de dertiger jaren. En toen wilde men er niet meer van horen. John
Maynard Keynes heeft er een theorie voor in de plaats gesteld die toen veel actueler
was. De werkgelegenheid werd volgens hem niet bepaald door de geldhoeveelheid
maar door de omvang van de bestedingen. Dus moest de werkloosheidsbestrijding
de vorm aannemen van uitbreiden van de bestedingen. En wel voornamelijk de
overheidsbestedingen, want het publiek is in depressietijden veel te schuchter in het
uitgeven van geld. De overheid moet dus het goede voorbeeld geven door weinig
belasting te innen en veel geld te besteden. Dit Keynesiaanse recept deed wonderen
en viel meteen in de smaak, hoewel natuurlijk conservatieve denkers er wat moeite
mee hadden. De intellectuele ontvangst was niet altijd meteen uitbundig. Opvallend
goed was de ontvangst bij de Amerikaanse universiteit van Chicago1. Het is
merkwaardig dat diezelfde universiteit een soort onderduikadres werd voor de oude
verguisde kwantiteitstheorie. Terwijl men elders ging dwepen met Keynes werd er
in Chicago hard gewerkt aan theoretische verbeteringen van de kwantiteitsgedachte.
Met een verjongde theorie trad men een jaar of tien geleden voor het voetlicht.
‘Monetaire mentor’ Friedman, denkers als Patinkin en Meltzer (geen familie) en
praktijkmensen als Burns, Martin en McCracken zetten hun schouders onder de
nieuwe theorie die meer en meer indruk begint te maken. Tot een verguizing van
Keynes heeft het nooit geleid, wel tot een amendering van zijn gedachten. ‘Most
economists now consider themselves ‘Friedmanesque Keynesians’2.
Friedman is er op de een of andere manier in geslaagd vele mensen te imponeren.
Er kwam zelfs een Association for the Study of Friedman Economie Doctrines. Het
is geen wonder dat de naam Friedmaniakken is uitgevonden want niet iedereen is
enthousiast. Friedmans geringe ontzag voor heilige huisjes (men noemt hem wel een
intellectuele provocateur3) zal daar niet vreemd aan zijn. Een enkeling gaat zover te
stellen dat een eventuele ‘révolution friedmanienne’ de kapitalistische maatschappij
weer zal veranderen in de rimboe die Keynes heeft weten weg te werken4. De tegen-

1
2
3
4

Zie bijvoorbeeld J.R. Davis, Henry Simons, the Radical: Some Documentary Evidence, in:
History of Political Economy, 1969, pp. 388-394.
The Rising Risk of Recession, in: Time, 19 december 1969, p. 44.
Idem p. 49.
M. Roy, in: l'Express, 29 december 1969-4 januari 1970, p. 58.
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standers

Milton Friedman

hebben intussen echter weer wat stof om over na te denken. Een half jaartje geleden
waarschuwde Friedman dat slechts een drastische omzwaai van de Amerikaanse
monetaire politiek een recessie in de Verenigde Staten zou kunnen afwenden. Er
werd niet geluisterd en de recessie kwam prompt. Nu speelt daar natuurlijk nog de
kwestie Cambodja doorheen maar er is reden genoeg de theorieën van deze opvallende
figuur (ook in fysiek opzicht: waarnemers zeggen dat hij iets weg heeft van een
gnoom) eens onder de loep te nemen.
Friedman is een statisticus. Hij verzamelt feiten en cijfers, rekent ermee en begint
dan pas met het opstellen van een theorie die bij de gevonden uitkomsten aansluit.
Wat dat betreft doet zijn werkwijze sterk denken aan die van professor Katona, de
bekende analist van het consumentengedrag. Op grond van statistische gegevens
kwam Friedman tot de conclusie dat de helft van de veranderingen in de economische
bedrijvigheid kon worden toegeschreven aan veranderingen in de geldhoeveelheid.
De geldhoeveelheid wordt dan weer, net als in de dagen van de oude
kwantiteitstheorie, tot een van de meest invloedrijke factoren in het economische
mechanisme. Op het eerste gezicht zou men zeggen dat dit een conclusie is die voor
de overheid zeer welkom moet zijn. De overheid kan immers de geldhoeveelheid
direct of indirect tot op grote hoogte zelf vaststellen en zou op die manier de economie
goed in de hand kunnen houden. Die conclusie wil Friedman nu juist niet trekken.
Het is daarom belangrijk te trachten zich in zijn gedachtenwereld te verplaatsen.
Extra belangrijk omdat in Nederland de overheid,
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waartoe wij dan gemakshalve ook even de Nederlandsche Bank rekenen, in feite de
geldhoeveelheid bijna voortdurend tracht te manipuleren.
Wat een analyse van de economische politiek van de overheid zo moeilijk maakt
is dat de overheid op zo vele fronten tegelijk opereert. Als er alleen monetaire politiek
bedreven werd dan kon het effect daarvan misschien nog worden nagegaan. Maar
volgens beproefd Keynesiaans recept voert de overheid ook nog begrotingspolitiek
waarbij dus de verhouding tussen overheidsinkomsten (belastingen) en
overheidsuitgaven in het geding is. Om nog maar niet te spreken van allerlei
rechtstreeks ingrijpen, bijvoorbeeld in de vorm van loon- en prijspolitiek. Zoals
bekend heeft de president van de Nederlandse Bank Dr. Zijlstra juist dezer dagen
aanbevolen ook in de Verenigde Staten een daar tot nu toe niet bestaande loon- en
prijspolitiek te gaan voeren. Het effect van elk van die overheidsmaatregelen op het
totale economische gebeuren is haast niet te isoleren. Dat is natuurlijk een hoogst
onbevredigende situatie. Daarom is het zo fijn dat het toeval ons een enkele maal te
hulp schiet.
In een belangwekkende publikatie in het kwartaalbericht van de Amro-Bank waarin
Dr. Nieuwenburg een overzicht geeft van de theorie van Friedman, worden die
toevallige omstandigheden uitgebuit5.
In 1966 werden in de Verenigde Staten de instrumenten van de economische
politiek in tegengestelde richting aangewend. Er was een tekort op de begroting, de
overheidsuitgaven overtroffen dus de belastingen. Van deze begrotingspolitiek ging
een stimulans uit op de economie. Anderzijds werd de economie juist afgeremd door
de monetaire politiek van de centrale bank. Hoe verliep de krachtmeting? In het jaar
1967 ontstond een recessie. Kennelijk was dus de remmende monetaire invloed
sterker geweest dan de stimulerende invloed uitgaande van de begroting. Friedman
verwijst naar dit geval om het belang van 't geld als strategische factor te onderstrepen.
In het jaar 1968 kon een andere proef op de som worden genomen. Er werd toen een
belastingverhoging doorgevoerd. Men hoopte langs die weg een opkomende inflatie
de kop in te kunnen drukken omdat de consumenten als gevolg van de hogere
belastingen minder zouden kunnen besteden. Friedman voorspelde dat het
anti-inflatoire effect te verwaarlozen zou zijn. De feiten stelden hem in het gelijk.
Wat was de redenering van Friedman? Doordat de overheid meer belasting int behoeft
de overheid tot hetzelfde bedrag minder geld op de kapitaalmarkt te lenen.
Belastingbetalers houden weliswaar minder geld in hun zak, maar degenen die anders
de overheidsobligaties hadden gekocht houden meer geld in hun zak. De een kan
minder

5

C.K.F. Nieuwenburg, Milton Friedman en de monetaire politiek, in: Economisch
Kwartaaloverzicht AMRO Bank, juni 1970. Ik dank de heer Nieuwenburg voor het mogen
inzien van de tekst voordat deze was gepubliceerd.
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besteden maar de ander meer en van het anti-inflatoire effect moeten wij ons dus
niet veel voorstellen. Nieuwenburg dingt overigens wel het een en ander af op de
redenering van Friedman die zich erg gemakkelijk afmaakt van de rentedaling, die
het gevolg moet zijn als de overheid inderdaad besluit minder geld op de kapitaalmarkt
te lenen.
Wij hebben nu dus twee praktijkvoorbeelden gezien waarin het, anders dan
gewoonlijk het geval is, mogelijk bleek uitspraken te doen over het effect van de
monetaire politiek. Meestal immers is dat effect verweven met de gevolgen van
andere overheidsmaatregelen en kan niet worden vastgesteld wat nu precies het
resultaat was van de monetaire politiek, de begrotingspolitiek etcetera. Het
bewijsmateriaal ligt niet voor het oprapen. Wij moeten het doen met enkele
praktijksituaties zoals hierboven beschreven en met het algemene verschijnsel dat
in de loop der tijden geldhoeveelheid en economische bedrijvigheid hand aan hand
omhoog en omlaag blijken te gaan. Laatstgenoemd verschijnsel zegt natuurlijk nog
niets omtrent het oorzakelijk verband. Wordt het inkomen door de hoeveelheid geld
beïnvloed of het geld door de omvang van het inkomen? Er bestaan goede gronden
voor de veronderstelling dat de beide grootheden (en de bepaald niet homogene
componenten waaruit zij zijn opgebouwd) elkaar over en weer beïnvloeden. Friedman
gaat er eenvoudigweg van uit dat de geldhoeveelheid de belangrijkste bepalende
factor is voor de economische bedrijvigheid. Hoe precies en langs welke kanalen het
geld de economie meeneemt vertelt hij niet. Anderen hebben wel gepoogd een
inventarisatie te maken van alle relaties die er tussen geld en inkomen en de
onderdelen van elk over en weer bestaan6. Als men kennis neemt van al die
transmissiemechanismen gaat men de grove aanpak van Friedman allicht met enige
aarzeling bezien. Een betrouwbare verificatie is helaas nog niet mogelijk. Daartoe
moet de theorie over de transmissiemechanismen eerst nog worden uitgebreid. Pas
dan kan men trachten de relaties waarvan men het bestaan vermoedt alle onder te
brengen in een groot statistisch model en proberen op die manier enige zekerheid te
krijgen7. Friedman zelf meent al voldoende zekerheid te hebben en gaat zelfs zo ver
aan zijn inzichten omtrent de relatie tussen geld en inkomen verstrekkende normen
voor het overheidsgedrag te ontlenen.
Het is in de economie nu eenmaal zo dat de geldhoeveelheid in de loop van

6

7

Een boeiend overzicht van een aantal denkbare samenhangen met opgave van bewijsmateriaal
geeft V. Argy, The Impact of Monetary Policy on Expenditure, with Particular Reference
to the United Kingdom, in: International Monetary Fund Staff Papers, 1969, pp. 436-488.
Nieuwenburg in de aangehaalde bron. Ook bijvoorbeeld Dr. Hardebol spreekt zich uit tegen
het ‘mechanisch automatisme’ van de kwantiteitstheorie. N.J.M. Hardebol, Enige vormen
van inflatie, Dissertatie Universiteit van Amsterdam, 1970, p. 22.
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de tijd moet toenemen. De bevolking neemt namelijk toe, bovendien worden
transacties die in natura plachten te worden afgewikkeld steeds meer omgezet in
geldelijke transacties. Daar komt nog bij dat de produktiviteitsontwikkeling zorgt
voor een geleidelijk aanzwellende goederenstroom waar natuurlijk een eveneens
stijgende geldstroom tegenover moet staan. In de praktijk ziet men ook inderdaad
een trendmatige toeneming van de geldhoeveelheid, zij het zeer schoksgewijs onder
meer als gevolg van de afwisselend remmende en aanmoedigende monetaire politiek
van de overheid. Die fluctuaties in de geldhoeveelheid wil Friedman uitbannen omdat
zij volgens hem doorwerken in fluctuaties in de economische bedrijvigheid en aldus
in zijn zienswijze een van de belangrijkste factoren vormen in het
conjunctuurverschijnsel. Vandaar Friedmans voorstel de hoeveelheid geld in omloop
van dag tot dag star gelijkmatig met een bepaald vast percentage (bij voorbeeld 5%
's jaars) te laten toenemen. Dit is de norm van Friedman of, zoals de Amerikanen
zeggen, Friedman's rule. Als wij de initiator mogen geloven zal handhaven van die
norm leiden tot een gelijkmatige groei van het nationale inkomen bij stabiele prijzen.
De overheid zou zich behalve het onvoorwaardelijk toepassen van de norm van
Friedman moeten onthouden van elke vorm van monetaire politiek.
Friedman baseert de norm op zijn ‘hypothese van de grote vertraging’ de long lag
hypothesis. Hij heeft namelijk berekend dat er een vrij lange tijd verloopt tussen
uitbreiding van de geldhoeveelheid en daaruit voortvloeiende toeneming van de
economische bedrijvigheid. Hij becijfert die tijdsspanne (time-lag) op 6 tot 9 maanden.
Daarna zou het nog ongeveer een jaar duren voordat het prijsniveau eindelijk reageert
op de toeneming van de geldhoeveelheid. De lange ‘lags’, waarvan de lengte
bovendien nog uiteenloopt, maken het voeren van een monetaire politiek een
hachelijke zaak. Aanvankelijk werpt de politiek geen resultaat af, met het gevaar dat
men gaat overdoseren. Als dan eindelijk de politiek gaat werken is het best mogelijk
dat de economische situatie volledig is veranderd. Stel men wil een economie die
zonder dat men het weet toch al op zijn reour is gaan afremmen. Tegen de tijd dat
men sowieso in een depressie is geraakt gaat dan ook nog eens de afremmende
monetaire poltiek doorwerken. Friedman wil dergelijke situaties voorkomen door
algehele onthouding van monetaire maatregelen. Afgezien dan van toepassing van
de op gelijkmatige groei bij stabiele prijzen gerichte 5% regel.
De norm van Friedman staat of valt met de geldigheid van de ‘long lag hypothesis’.
Als er geen lag is of een hele korte - en er zijn onderzoeken die dat aannemelijk
maken - zijn Friedmans bezwaren tegen het voeren van een korte-termijn politiek
met monetaire maatregelen ongegrond. Mocht het zelfs zo zijn dat niet de
geldhoeveelheid in overwegende mate het
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inkomen bepaalt maar omgekeerd het inkomen de geldhoeveelheid, dan hoeven wij
natuurlijk al helemaal niet verder te praten. De economie is druk doende een antwoord
te vinden op deze vragen. Tot nu toe echter roept volgens Nieuwenburg de empirische
onderbouw van de nieuwe kwantiteitstheorie bepaald nog twijfels op.
Afgezien van twijfels aan de wenselijkheid van toepassing van de 5% norm mag
men zich geen overdreven voorstelling maken van de mogelijkheid daartoe8. De
monetaire autoriteiten hebben de geldhoeveelheid niet geheel in de hand. Er zijn
bepaalde geldscheppende activiteiten waar de overheid weinig vat op heeft. De
overheid zou er wel eens voor kunnen bedanken een soort sluitstukpolitiek te voeren
waarbij zij op een bepaald moment geld zou moeten vernietigen omdat anderen de
5% norm hebben geschonden. Ook zouden bepaalde seizoenfluctuaties in de vraag
naar geld en toevallige schommelingen die tot dusverre plegen te worden opgevangen
met tijdelijke toe- of afneming van de geldhoeveelheid bij een star handhaven van
de 5% regel grote verstoringen kunnen veroorzaken. De intrestvoet bijvoorbeeld zou
er onaanvaardbare schommelingen door kunnen vertonen. Geld kruipt waar het niet
gaan kan. De overheid zou bij dat alles vrij machteloos moeten toezien. Friedmans
opvatting dat het allemaal zou kunnen meevallen vanwege het stabiele karakter van
de vraag naar geld wordt nogal eens aangevochten.
Friedman bepaalt zich in zijn aanbevelingen niet tot de monetaire politiek, maar
voor wat betreft alle andere vormen van economische politiek heeft hij een oud en
simpel recept: er moet zo min mogelijk worden ingegrepen. Een Friedman die zo
weinig mayonnaise door zijn economie doet, wordt niet overal toegejuicht. Het gevaar
bestaat dat de rechtlijnigheid van zijn voorstellen de goede elementen die in de
voorstellen zijn vervat geen recht doet wedervaren. Anderzijds is het gevaar evenmin
denkbeeldig dat bepaalde ideeën van Friedman zullen worden toegepast voordat zij
voldoende zijn uitgewerkt en doordacht. Zijn invloed bij de huidige Amerikaanse
administratie is namelijk zeer groot. De aandacht van de economische wetenschap
zal de komende jaren voor een groot deel door dit monetaire onderwerp worden
vastgehouden.

8

Zie voor wat betreft de Nederlandse monetaire politiek: J.C. Pranger, Geld- en kapitaalmarkt,
in: Economisch-Statistische Berichten, 27 mei 1970, pp. 520-521.
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De architectuur en haar publiek
Giancarlo de Carlo
In oktober 1969 werd in Luik een congres gehouden over het thema: ‘L'architecte
n'a plus d'saudience: Quel est l'avenir du domaine bâti?’ - ‘In de bepaling van het
leefmilieu telt de architect nog nauwelijks mee: hoe zal dit leefmilieu evolueren?’
Een van de meest opgemerkte interventies was die van Giancarlo de Carlo, een
Italiaans architect (o 1919), die door zijn luciditeit en intransigentie een beslissende
invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van de hedendaagse architectuur, niet
in het minst door zijn contacten met de jongeren. In de studentenopstand in Italië
was hij een centrale figuur.
Hij was het die in 1959 op het laatste CIAM-congres1 te Otterlo voor het eerst
heel scherp de diagnose stelde van de mislukking van de moderne architectuur, die
onwillekeurig haar eigen principes had verloochend en in plaats van met de werkelijke
gemeenschapsproblemen - de problemen van de bewoner - begaan te zijn, zich
vergenoegd had een abstract ruimtebegrip te ontwikkelen. Op dit thema is De Carlo,
tien jaar later, in Luik teruggekomen. De tekst van zijn lezing volgt hier.
De Carlo is geen theoreticus, maar een architect. Zijn theorie is niets anders dan
het resultaat van de reflectie waartoe de praktijk van het bouwen voor mensen hem
heeft gedwongen. Zijn uiteenzetting te Otterlo botste bij zijn vakgenoten op des te
groter weerstand, daar ze werd voorgebracht als een commentaar bij zijn eigen
werk, een woonblok te Matera (zie illustratie pp. 1-2), dat tegen alle voorstellingen
van de CIAM-mensen inging. De Carlo stelde zijn probleem immers niet langer in
functie van een dogmatisch stijlprincipe, hij stond ten dienste van het concrete wonen.
Hij wilde een volkse architectuur. Voor deze laatste had hij zich laten inspireren
door de bestaande woonkern van Matera. Geen breuk tussen oud en nieuw: de taak
van de architect bestaat erin het oude in het nieuwe in te lijven, of omgekeerd.
Nog evidenter dan in Matera kwamen zijn opvattingen tot uiting in het universitair
college dat hij aan de rand van Urbino bouwde (ill. pp. 2-4). Dit merkwaardige
gebouw hebben we hier vroeger al voorgesteld2. We herinneren er hier even aan om
te laten zien dat De Carlo in zijn proces tegen de moderne architectuur het niet over
wensdromen, maar over heel reële toestanden heeft. En om ervoor te waarschuwen
dat zijn afwijzen van bepaalde architectuuropvattingen geen verzaken van de
architectuur zelf insluit.

1

2

CIAM: Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, in 1928 te La Sarraz, Zwitserland,
gesticht. De beweging wordt nu vaak beschouwd als het begin van het academisme in de
moderne architectuur.
Streven, januari 1968, pp. 353-355.
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In de studentencontestatie stonden de architectuurstudenten vanaf het eerste uur op
de voorposten. Aan vele universiteiten waren zij de eersten om een radicale
vernieuwing te eisen van onderwijsstructuren en methoden. Waarom?
Omdat vooral de scholen voor architectuur al zo lang onder de heerschappij stonden
van een academische klasse die haar macht alleen maar gebruikte om alle nieuwe
ideeën - die overigens al tenminste vijftig jaar oud zijn - buiten te houden. De botsing
tussen professoren en studenten was aanvankelijk dan ook heel hard. Maar algauw
gingen de eersten beseffen dat de ideeën waar zij altijd zo bang voor waren geweest,
misschien helemaal niet zo gevaarlijk waren: eenmaal door de macht staatsadministratie zowel als grondspeculanten - gelegitimeerd, verloren ze hun
agressiviteit. Er kon gemakkelijk een en ander van geassimileerd worden, het bestel
kon gerust hier en daar een nieuwe figuur verdragen: een goede façade waarachter
de oude inhouden gehandhaafd konden worden. De grondspeculanten hadden vroeger
hetzelfde gedaan, waarom zou het niet lukken in de school? Het werd echter een
totaal fiasco. Waarom?
Omdat de studenten, gerijpt door de strijd, intussen alweer verder stonden. Zij
hadden begrepen dat het niet alleen om onderwijsstructuren en methoden ging, maar
om het doel zelf van hun opleiding: waarvoor worden architecten opgeleid in de
maatschappij van vandaag? Wat kunnen wij als architecten beginnen in een
maatschappij die wij niet meer aanvaarden? Hoe krijgen wij een architectuur voor
een andere maatschappij, een klasseloze, geweldloze, niet-repressieve, vrije
maatschappij? Hoe krijgen wij een progressieve architectuur? Daarom wilden zij
eerst uitmaken wat nu eigenlijk echt nieuw was in alles wat voor zodanig doorging,
echt nieuw en globaal nieuw: zowel in inhoud als in uitdrukking. Maar ook dat is
niet gelukt. Waarom niet?
Omdat er noch in de school, noch in heel het architectuurbedrijf ook maar iets was
waar zo'n exploratie vanuit kon gaan: geen ideeën, geen feiten die reëel genoeg
aansluiten bij de realiteit om een voedingsbodem te kunnen vormen voor een concreet
alternatief. Amorf en onvatbaar, vertoont de architectuur geen spoor van structurering.
Dat maakt dat haar interne contradicties ook geen aanleiding kunnen geven tot
regeneratie.

Irreële elite-architectuur
Wie over de geloofwaardigheid van de architectuur wil spreken, d.w.z. over haar rol
in het verleden en in de toekomst, moet uitgaan van die incoherentie tussen
architectuur en realiteit en van de manier waarop die irrealiteit zich manifesteert in
het gedrag van de architect. Geen enkel beroep
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heeft ooit zo'n mateloze en dubbelzinnige bijbetekenissen gehad als dat van de
architect. Het begrip werd gebruikt zowel om er een metsersbaas als om God, de
Grote Architect van het Universum, mee aan te duiden. Deze onbegrensde betekenis
van het woord heeft de mensen van het beroep geweldig belast: zij zette hen klem
tussen de frustrerende indruk dat zij niet veel meer betekenden dan een metselaar,
en de opwindend ijdele gedachte dat zij almachtig waren als God. Heel de
geschiedenis door is de architect ofwel slechts een betere metselaar geweest (of een
werkleider, zoals op het einde van de Middeleeuwen, in het begin van de Renaissance)
ofwel een god (of althans een hogepriester of geheimbewaarder van de Staat, zoals
in het oude Egypte). Het hing er maar van af welk gebruik de machthebbers van hem
wilden maken. Welke rol hij ook vervulde, steeds was hij onderworpen aan de macht.
Gewoon omdat hij grond, materiaal, geld, gezag moest hebben en alleen de macht
kon hem die verschaffen. Per definitie moest de architect zich met de macht
identificeren.
In de burgerlijke maatschappij, waar alle rollen zo netjes geregeld zijn dat de
persoonlijke autonomie tot het minimum is herleid, wordt de architect gecatalogiseerd
onder de ‘vrije beroepen’. Als zodanig wordt hij een afgevaardigde van de klasse
die aan de macht is. Zijn taak wordt herleid tot de studie en toepassing van de
bouwtechniek, later van de techniek van de ruimtelijke ordening, nog later, maar dan
in een onvoorstelbare dubbelzinnigheid, van de techniek van het milieu. Zijn
economische en morele status ontleent hij aan zijn technische competentie. Met de
motiveringen en de consequenties, met de maatschappelijke dimensie van zijn arbeid
moet hij zich niet bemoeien. Aldus wordt hij door het professionalisme van de
burgerlijke maatschappij in de hoek van de specialisatie gedrukt, waar alleen de
problemen van het ‘hoe’ van belang zijn, de antwoorden op het ‘waarom’ zijn eens
en voorgoed gegeven. Maar die poging tot onderwerping, die zo goed geslaagd was
met de meeste andere beroepen, lukte niet zo goed met de architectuur. Niet echter
omdat de architectuur een ideeënof werkstructuur bezat die haar in staat stelde
weerstand te bieden aan die instrumentalisatie, maar juist omdat ze helemaal geen
structuur bezat. Men mag niet vergeten dat op het ogenblik dat het heilige ideaal van
de specialisatie zich begon te affirmeren, in het begin van de industriële revolutie,
de architectuur zich alleen maar onledig hield met stijldisputen; voor problemen die
een radicale omwenteling van opvattingen en methoden vergden, zocht zij oplossingen
in eclectische manipulaties.
Trouwens, waarin en hoe zou de architectuur zich hebben kunnen specialiseren?
Scholen voor architectuur dankten hun ontstaan aan een twijfelachtig huwelijk tussen
kunst en techniek; daar kon alleen een steriel produkt uit voortkomen. Een en ander
uit het technisch onderwijs was geënt op de
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oude stam van het kunstonderwijs: een griffel van onverzoenlijke tegenstellingen,
die elkaar alleen maar konden vernietigen. De artistieke achtergrond van de opleiding
maakte ieder concreet, toepasselijk, technisch geconditioneerd project onmogelijk;
het technisch perspectief banaliseerde ieder abstract, expressief, artistiek geïnspireerd
project. Op die manier kon de architectuur heel moeilijk een echt wetenschappelijk
vak worden en verloor zij alle contact met de sociale veranderingen.
Het gebrek aan structuur heeft de architectuur als vak dus gered van specialisatie,
maar ze tegelijk in die staat van onbewustheid en onzekerheid geworpen die aan de
oorsprong ligt van al de kwalen waaraan zij op het ogenblik lijdt.
Ik weet ook wel dat er zo iets geweest is als de Moderne Beweging, haar ‘helden’
en ideeën. Zij hebben inderdaad een belangrijke vernieuwing tot stand gebracht.
Maar de vraag die ons hier in de eerste plaats interesseert is: voor welk publiek werkt
de architectuur? Voor de architecten? Voor de opdrachtgevers? Of voor alle mensen
die de architectuur gebruiken? Als architectuur gemaakt wordt voor alle mensen die
er gebruik van maken - en ik geloof niet dat daar enige twijfel aan kan bestaan - dan
komen de Moderne Beweging en haar helden in een heel ander daglicht te staan dan
haar propagandisten altijd hebben voorgehouden. De Moderne Beweging vertoont
namelijk dezelfde fundamentele tekorten als de vormloze architectuur waaruit zij is
ontstaan. Haar rol bleef even ambigu: zij zag zichzelf als een burgerlijk beroep, haar
doel bleef de verzoening tussen kunst en techniek, alleen met dien verstande dat de
academische kunst vervangen werd door de moderne. Het dilemma bleef bestaan,
doel en methode bleven dezelfde. Er werd geen weg geopend naar een
verwetenschappelijking van de architectuur en naar een radicale vernieuwing van
de uitdrukkingsvormen. Dit alles was echter slechts de consequentie van een veel
ergere erfelijke kwaal: de Moderne Beweging wilde bewust en programmatisch nog
altijd een elite-architectuur. Daarmee bedoel ik niet het feit dat de Moderne Beweging
slechts een kleine groep was (blijkbaar zijn alleen kleine groepen in staat een
vernieuwing op gang te brengen), maar de manier waarop zij het werkelijkheidsveld
omschreef waarin zij wilde werken. Dat was tenslotte hetzelfde als dat van de
academische en geprofessionaliseerde architectuur: de wereld van opdrachtgevers,
ondernemers, grondeigenaars, critici, kenners en architecten, een net van economische
en sociale belangen, samengehouden door de mysterieuze culturele en esthetische
code van een bezittende klasse. Alles wat economisch, sociologisch, cultureel of
esthetisch buiten die klasse stond, stond ook buiten het veld waarvoor de architectuur
werkte.
Ik weet wel dat enkele helden van de Moderne Beweging (Loos bijvoor-
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beeld of Le Corbusier, maar daarmee houdt het zo ongeveer op) het anders bedoeld
en hier en daar ook wel anders gerealiseerd hebben. Maar zij hebben dat gedaan door
vanuit hun elitepositie naar buiten te leunen, niet door die elitepositie te verlaten en
aan de kant van de gebruikers te gaan staan. Hun ideeën en realisaties zijn van
onschatbare waarde, wij zouden ze niet graag missen; maar in de enorme berg van
de onopgeloste problemen van het hedendaagse menselijke milieu vormen zij slechts
een onooglijk dalletje. De elitehouding van de Moderne Beweging en de verwijdering
die daardoor in stand werd gehouden tussen architectuur en reële maatschappelijke
context, hebben de overbodigheid van de architectuur nog eens bestendigd. De
architectuur bleef zonder publiek, overgeleverd aan machthebbers en bezitters en
hun voornaamste vertegenwoordigers: de grondspeculanten, de culturele
roofbouwplegers. Ook een elite die prat gaat op neutraliteit, is uiteindelijk altijd
overgeleverd aan de macht. Neutraliteit wordt immers slechts vergund aan krachten
die geïnstrumentaliseerd, als instrumenten gebruikt kunnen worden. De architectuur
liet zich neutraliseren doordat zij zich uitsluitend met de problemen van het ‘hoe’
bezig ging houden, het ‘waarom’ uit het oog verloor.

Twee voorbeelden
Twee voorbeelden uit de geschiedenis van de Moderne Beweging kunnen dit
illustreren: twee congressen van de CIAM, dat van Frankfurt in 1929, over de
minimum-woning, en dat van Hoddesdon in 1951, over het hart van de stad. Het
eerste was ongetwijfeld directer cultureel geëngageerd, maar beide congressen waren
even belangrijk wat de perspectieven betreft welke ze geopend hebben én
dichtgeslagen.
In Frankfurt stonden de architecten voor de vraag hoe er zo vlug en zo efficiënt
mogelijk een oplossing gevonden kon worden voor de woningnood die ontstaan was
na de eerste wereldoorlog. Zij dachten dat zij dat probleem zelf uitgedacht hadden,
maar dat was natuurlijk niet waar. Het was uitgevonden en gedramatiseerd door de
industrie, die massa's mensen van het platteland naar de stad had gelokt, maar niets
gedaan had om die mensen ook te huisvesten. Het kapitalisme stond voor een van
de gevolgen van zijn eigen contradicties: ‘meer huizen of minder produktie’ (de
architecten maakten er een slogan van: ‘architectuur of revolutie’), en de oplossing
was: laten we zoveel mogelijk huizen bouwen, eventueel in serie, maar in ieder geval
zo goedkoop mogelijk, en dus zo klein mogelijk, herleid tot het strikt nodige
bestaansminimum. De architecten maakten dit programma tot het hunne. Zij kwamen
voor de dag met tal van briljante voorstellen.

Streven. Jaargang 23

*21

Streven. Jaargang 23

*22

Streven. Jaargang 23

1017
Niet alleen werden de vierkante en kubieke meters per persoon tot het minimum
herleid, maar alles werd uitgeschakeld wat niet mathematisch berekend kon worden.
Aldus speelden zij het spel van de macht. Zij werkten met het ‘hoe’, vergaten het
‘waarom’ en meteen de bestaansreden van hun eigen werk.
Nu, veertig jaar na Frankfurt, zitten wij met die briljante projecten, die intussen
huizen, wijken, steden zijn geworden: één grote roofbouw gepleegd op de armen,
later op de wat minder armen, één groot cultureel alibi voor een barbaarse
economische speculatie en een stompzinnige politieke inefficiëntie. De vraag naar
het waarom weet zich nog altijd maar heel moeilijk door te zetten. Waarom moet
een woning zo weinig mogelijk kosten? Waarom integendeel niet zoveel mogelijk?
Waarom moeten oppervlakte en ruimte zo klein mogelijk, waarom moeten materialen
zo goedkoop mogelijk worden gehouden? Waarom moet een huis niet zo groot
mogelijk zijn, goed beschermd, geïsoleerd, comfortabel, zo goed mogelijk
geëquipeerd, met zoveel mogelijk privacy, met zoveel mogelijk communicatie en
creatieve uitwisselingsmogelijkheden? Daar hebben we de middelen niet voor, zeggen
wij dan. Maar hoeveel geven we uit voor oorlogen, raketten en antiraketten,
maanprogramma's, voor middelen om bossen te ontbladeren of stakers lam te leggen,
voor hidden persuaders en aangefokte behoeften? Om welke prioriteiten gaat het
dan? Uitsluitend om die welke de macht handhaven.
Wie voor het ‘hoe’ werkt zonder zich af te vragen waarom, sluit de realiteit uit in
de manier zelf waarop zijn project tot stand komt. Onvermijdelijk komt het in de ijle
ruimte terecht tússen de definitie van het doel (motivatie) en de evaluatie van het
resultaat (verificatie). Wordt de relatie tot motivatie en verificatie opgegeven, dan
laat men zich gevangen zetten in een imbeciele specialisatie: het project is van meet
af aan geconditioneerd en verliest alle weerstandsvermogen tegen wat regressieve
krachten er met de tijd aan willen veranderen. Dat is dan ook gebeurd met wat de
architecten in Frankfurt wilden. Om het ruimtelijke minimum te compenseren, stelden
zij voor: meer lucht, meer licht, meer zon, meer glas, strengere vormen, enz.. In de
praktijk zijn al die dingen gaandeweg geëlimineerd: het was allemaal nutteloos,
overtollig, het viel niet onder het ‘concrete’, ‘verifieerbare’ doel, dat eens en voorgoed
door anderen was vastgesteld en waar noch architecten, noch gebruikers enig verhaal
tegen hadden. Het gevolg is geweest, niet alleen dat wij op het ogenblik nog altijd
denken dat huizen voor armen goedkoop moeten zijn, tot het minimum herleid mogen
worden, maar dat zelfs zo de woningvoorziening vandaag nog altijd een van de
ernstige schaarsten is.
In Hoddesdon, in 1951, was het thema: het herstel van de stadskern. Ook van dat
probleem dachten de architecten dat zij het uitgevonden hadden.
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Met hun theorie van de ‘zoning’ hadden zij ertoe bijgedragen dat de stad uiteengelegd
was in gespecialiseerde functies; het leven was naar buiten gedreven. Nu wilden zij
van de stadskern opnieuw een milieu van uitwisseling, communicatie, keuze, emotie
maken: het hart dat weer bloed zou pompen in de hele stad. Ook hier kwamen zij
met een menigte van voorstellen voor de dag, al klonk het allemaal wel wat
vermoeider dan in Frankfurt. Het stadscentrum zou plaats moeten bieden voor de
voornaamste administratieve activiteiten, voor ontspanningsmogelijkheden, beschermd
voetgangersverkeer, parkings, parken; het centrum moest gereserveerd worden voor
de tertiaire diensten en het historisch karakter moest worden bewaard. Maar net als
in Frankfurt bestond dit probleem allang voor de architecten eraan gedacht hadden
en net als daar stortten zij zich hals over kop in de actie, zonder ook maar even na
te denken over motieven en consequenties. Het werd een barbaarse operatie, die de
mooie naam kreeg van ‘urban renewal’, maar helemaal in handen was van
grondeigenaars en staatsbureaucratie.
In Amerika waren de gegoede klassen buiten de stad gaan wonen, maar algauw
begonnen zij zich daar te vervelen, ze begonnen op te zien tegen de lange
verplaatsingen, het verkeer naar en van de stad werd alsmaar drukker. In Europa
waren zij in de beste buitenwijken blijven wonen, maar die begonnen te verouderen
en werden steeds meer ingenomen door armere klassen. Men wilde terug naar het
hart van de stad. Die tendens werd echter het hardst in de hand gewerkt door de
potentiële waarde van de grond in het stadscentrum. Als men er alle armen en allen
die er niet in pasten - negers, immigrés, buitenlandse arbeiders, het subproletariaat,
de arbeiders tout court - buiten kon houden, kon die grond ongelooflijk veel geld
opbrengen.
De architecten in Hoddesdon hebben die economische en politieke roofoperatie een
cultureel kleedje gegeven. Hun theorieën en voorstellen waren voor de bezittende
klasse een mooi alibi: de stadskern zou een administratief, commercieel of ‘historisch’
centrum worden; in werkelijkheid was dat voor de mensen aan de macht slechts een
retorische formule om hun waardenpatrimonium en hun monopolie over de stad
veilig te stellen. In hun naïveteit - of ingeboren onverantwoordelijkheid -, die geen
oog had voor de motieven en consequenties van deze operatie, werkten de architecten
mee aan een van de meest schaamteloze aspecten van de sociale onrechtvaardigheid:
de ruimtelijke klasse-apartheid. Het centrum werd gereserveerd voor de rijken, voor
de economisch meest rendabele activiteiten, voor administratie en politiek; de armen
moesten maar buiten gaan wonen, aan de rand van het reële leven.
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Algemene verwarring
Frankfurt en Hoddesdon waren nog het werk van het beste wat de architectuur de
laatste tijd te zien heeft gegeven, de Moderne Beweging. Het epigonen- en
tweederangswerk heeft natuurlijk nog veel ontstellender dingen voortgebracht. Maar
het is er mij niet om te doen, zoveel mogelijk symptomen aan te wijzen van de
geloofwaardigheidscrisis waaraan de architectuur lijdt, maar de oorzaken ervan en
de wortels van die oorzaken bloot te leggen. Wat we op het ogenblik in de architectuur
zien, getuigt van één grote verwarring. Zowel wat de ideeën betreft, als in de praktijk,
de opleiding en de kritiek.
Wat de ideeën betreft, is er een dichotomie ontstaan tussen nut en schoonheid: de
functie brengt niet meer automatisch de vorm voort. Maar ook onderzoek en actie
liggen uit elkaar: aan de ene kant het botte, onkritische métier, dat alleen maar zichzelf
herhaalt; aan de andere, een nieuw academisme, even pompeus en even levenloos
als het oude. Architectuur wordt gedegradeerd tot alleen maar techniek, óf verheven
tot een ideologie; de architect is slechts een vlijtige functionaris van het stadskadaster
óf een geïnspireerde monumentenbouwer. Oplossingen verwacht men van sociologen,
economen, geografen, enz., maar die komen natuurlijk niet. Ten einde raad gaan
architecten spreken van auto-negatie: de architectuur moet zichzelf opheffen. Maar
wie zichzelf publiek negeert, werkt privé voor de grondspeculatie en verschaft zich
op die manier de middelen om heel comfortabel aan auto-negatie te doen.
Evenveel verwarring is er in de praktijk. Projecten steunen nog altijd, net als
vroeger, op empirie, inspiratie, intuïtie, handwerk. Wij bouwen nog altijd even
rudimentair, onnauwkeurig, inefficiënt als in de tijd van de Romeinen. Voor
serieproduktie en prefabricatie bestaan er nog altijd geen goede oplossingen. Men is
dan maar gevlucht in de fantatechniek. De fundamentele vraag van onze beschaving
is: hoe wordt kwantiteit omgezet in kwaliteit? Omdat daar geen antwoord op gevonden
wordt, gaat men het probleem van een architectuur voor de massa liever uit de weg
en vlucht men in monumentalisme of utopisme. Mausolea, megastructuren, universele
systemen worden ontworpen, meestal alleen maar voor galerieën en tijdschriften,
soms om de demagogische programma's van financiers en ambtenaren op te sieren.
Ondertussen blijven problemen van ruimtelijke ordening, herstructurering van de
stad, vervoer en verkeer, woon- en arbeidsruimte, diensten, onopgelost en mensen
die het voor het zeggen hebben, gaan al denken dat alleen de industrie er nog tegen
opgewassen is.
Nog meer verwarring heerst er in de opleiding. De studentenrevolte heeft voorgoed
de stupiditeit en de luiheid van het academisch corps blootgelegd.
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Maar beslissende consequenties heeft dat niet gehad. De studenten achterlatend op
het zinkend schip, zijn de professoren hals over kop in de reddingssloepen gesprongen,
of listig zijn ze teruggekeerd op de commandobrug, koers zettend naar bestemmingen
die niemand kent.
Tenslotte de kritiek en haar propagandistisch en mondain verlengstuk, de
publicistiek. De kritiek weerspiegelt natuurlijk de verwarring die heerst in ideeën en
praktijk. Zij weet niet meer waar naartoe, dwaalt doelloos rond als in een labyrint,
roept alsmaar nieuwe dubbelzinnigheden in het leven en heeft dan werk om die weer
te ontwarren. Zij doet alsof architectuur alleen maar bestaat uit het werk van grote
figuren, de ‘helden’; zijn er die niet, dan vindt zij ze uit; daarna moet ze al haar
energie besteden om ze te ontmythologiseren. Of ze gaat het zoeken in de figuratieve
kunsten, de menswetenschappen, de literatuur of de overal welig tierende intellectuele
paradoxenmanie. De culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de
architectuur wordt aldus gemystificeerd: om zijn eigen verwarring en onzekerheid
te verbergen, doet men alsof het over iets gaat waarover men eigenlijk niet kán
spreken; de incommunicabiliteit wordt gebruikt als intellectuele terreur.
De publicistiek maakt de architectuur helemaal los uit haar reële context. Er is
bijna geen enkel tijdschrift of tijdschriftenrubriek over architectuur waarin rekening
gehouden wordt met de gebruiker, informatie gegeven over de reële werking van de
architectuur, over de manier waarop de mensen het stuk architectuur dat voor hen
gemaakt is, benutten, omvormen, herstructureren, waarin architectuur niet behandeld
wordt als een potentiële, maar als een heel concrete actuele ruimte, gemaakt uit
materiaal en mensen die samen een permanente en voortdurend veranderende
interrelatie vormen.

En toch kan de wereld niet zonder architectuur
Waarom zou de architectuur op die manier nog een publiek nodig hebben? En toch
kan de wereld niet zonder architectuur. Organisatie van het menselijke milieu, van
de ruimte waarin de mens leeft, is niet alleen een bestaansnoodzaak, maar ook het
meest directe en meest concrete middel tot communicatie via zelfrepresentatie.
Daarvoor is de mens juist op aarde: om het milieu waarin hij leeft, vorm te geven en
te transformeren, en zo gaandeweg, in een lange evolutie, de mens zelf gestalte te
geven. Die organisatie van de ruimte is vandaag de dag nog noodzakelijker geworden
dan ooit tevoren. Om twee redenen. De menselijke activiteiten zijn vermenigvuldigd,
complexer, verspreider, verwarder geworden, de ruimte zit ermee volgepropt; willen
we niet alles vast laten lopen en lamleggen, dan wordt
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het hoog tijd dat we in onze ruimte weer wat leegte maken. En ten tweede: de ruimte
voor de mens wordt in de samenleving van vandaag ernstig bedreigd door agressieve
machten die ze exploiteren uit winstbejag.
Architectuur wordt dus meer dan ooit levensnoodzakelijk. Maar zolang de
architecten zo lui, zo inefficiënt, zo onverschillig voor de realiteit blijven als nu, is
het een gevaarlijke zaak hun die architectuur toe te vertrouwen. Het mogelijke publiek
van de architectuur is enorm groot, maar wil zij er een werkelijk publiek van maken,
dan moet zij haar doeleinden, haar instrumenten en methoden, haar disciplinaire,
sociale en politieke substantie radicaal veranderen. Dat betekent in de eerste plaats
dat zij de positie moet opgeven die zij al eeuwen lang, misschien al vanaf haar
oorsprong, bekleedt: in plaats van aan de zijde van de machthebbers (opdrachtgevers,
ondernemers, grondeigenaars, mystieke kenners, ideeëncommerçanten, enz.) moet
zij aan de kant van de mensen gaan staan die de architectuur gebruiken en ondergaan
(de maatschappelijke klassen die geen macht hebben). Dat betekent een diepgaande
verandering, die haar weerslag moet hebben op de verschillende domeinen van de
architectuur die we hierboven al vermeld hebben: ideeën, praktijk, opleiding, kritiek.
Op het gebied van de ideeën hebben wij geen helden meer nodig. ‘Wee de wereld
die helden nodig heeft’ (Brecht). Helden bestaan inderdaad alleen bij de gratie van
contradicties die door de machthebbers bewust gehandhaafd worden. Helden zijn er
alleen waar oorlog is, geen vrede. Evenmin echter hebben we vakidioten nodig: die
doen het beroep automatisch aan de macht vervallen. Hard nodig daarentegen is, dat
onderzoek en actie weer een coherent geheel vormen, dat m.a.w. de ideeën in de
architectuur gereorganiseerd worden op een wetenschappelijke basis. Alleen op die
manier krijgen onderzoek en actie een progressieve - of revolutionaire maatschappelijke inhoud. In tegenstelling met de techniek immers bezit de wetenschap
in zichzelf een objectiviteit op basis waarvan onbaatzuchtige subjectieve keuzen tot
stand kunnen komen, keuzen die erop gericht zijn, de sociale onrechtvaardigheid te
doen verdwijnen.
Op die basis moeten wij ook onze mythen herzien, vooral die welke voortvloeien
uit ons versleten esthetisch patrimonium. Wij bezitten codes om uit te maken wat
goed of slecht, mooi of lelijk, geordend of ordeloos is, maar nooit denken wij eraan
dat die codes alleen maar opgesteld zijn door architecten en hun opdrachtgevers, die
een soort klasse-overeenkomst sluiten om hun onbeschaamde antisociale operaties
te regelen.
In de praktijk stellen zich ontzaglijke problemen. Het probleem van de ordening
van de ruimte is allang geen kwestie meer van particuliere woningen, maar van
organisatie van hele regio's. Het is op dat niveau dat over de toekomst van de
architectuur, misschien van onze hele beschaving, beslist
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wordt. Alleen van hieruit kunnen de ‘kleinere’ problemen van de architectuur op een
concrete manier aangepakt worden: als particuliere gevallen van het globale
menselijke woonmilieu. Buiten dit perspectief kan men zich geen enkele vorm van
architectuur meer indenken: geen huis, geen flat, geen kamer.
Wat de school betreft: alleen zij biedt op het ogenblik plaats voor het experiment,
plaats ook voor de utopie, utopie niet als een abstract zoeken naar het onmogelijke,
maar integendeel als het concrete zoeken naar wat morgen of straks mogelijk is. Ook
in de opleiding moeten daarom de doeleinden, de belangensfeer, de methoden, de
organisatie totaal veranderd worden. De school moet een ruimte worden voor
exploratie van de realiteit, een realiteit zonder de superstructuren van de economische,
bureaucratische en culturele macht, een realiteit waar de behoeften van de mensen
op de eerste plaats komen, het enige solide object van de realiteit zijn. In een sfeer
van samenwerking en vrijheid moeten hier de meest progressieve werkhypothesen
zonder enige conditionering aan bod kunnen komen.
De kritiek en de publicistiek kunnen we misschien net zo goed missen. Tenzij de
kritiek zich met de toekomst gaat bezighouden en niet meer uitsluitend met het
verleden; tenzij zij de intellectuele en praktische activiteit onophoudelijk gaat
stimuleren en controleren zoals ze in andere disciplines al doet; tenzij de publicistiek,
in plaats van alleen maar publiciteit te maken voor de bouwindustrie, aan ernstige
informatie gaat doen en op die manier het contact verzekert tussen de mensen die
architectuur maken en de mensen die ze gebruiken en ondergaan.
Welke weg de architectuur zal gaan, weet ik ook niet. Geen mens kan dat in zijn
eentje uitmaken, het is een werk voor allen samen. Ik heb dan ook niet de bedoeling
gehad voorschriften te geven. Ik wilde alleen een discussie op gang brengen. Wel
geloof ik dat het hoog tijd wordt om ons te bezinnen. Anders is er geen toekomst
meer voor de architectuur, de architecten en hun publiek.
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Geloof: een randgebied?
Frans Frijns
Aan de vooravond van de voorlaatste zitting van het Nederlands Pastoraal Concilie
bracht De Nieuwe Linie een artikel onder de titel: ‘Nu het celibaat daarna belangrijker
zaken’. Men zou normaal verwachten dat de belangrijke zaken het eerst aan de orde
komen. Zouden we hierin misschien een teken kunnen zien, dat de
vernieuwingsbeweging haar overtuigingskracht begint te verliezen? Men komt steeds
weer mensen tegen die al dat praatwerk beu zijn of die het allemaal niet meer kunnen
volgen, die het gevoel hebben dat al dat vernieuwen een moeilijk politiek spel aan
het worden is of die vinden dat men zich druk maakt om niets. Soms lijkt het
inderdaad of het echte elan weg is en er nieuwe profeten nodig zijn. Deze versregels
van H. Roland Holst-van der Schalk vormen een toepasselijke bede:
‘Kom Geest: blaas Uwen wil, uw adem in
enkelen van ons, al is het maar één.
Ziet: wij zijn murw en slap, of als een steen
geworden, log en zielloos. Kom begin’.

Het Romeins kerkelijk instituut
De vernieuwingsbeweging, die zich vanaf het begin van deze eeuw begon te
manifesteren en die in de zestiger jaren helemaal is doorgebroken, werd grotendeels
beheerst door het verlangen een levende inspiratie te vinden, die het geloof weer echt
zou kunnen bezielen. Het was dan ook voor velen een pijnlijke ontdekking, wanneer
zij op de concrete plaats waar zij stonden, een overheid aantroffen die juist dit
verlangen miskende en het daaruit voortvloeiende streven uitlegde als gebrek aan
inzet, gezagsdragers die er principieel van uit schenen te gaan, dat de mens
fundamenteel van kwade wil is en dat door hun vermaningen, waarschuwingen,
controle-maatregelen en straffen dit slechte voorgegeven uitgeroeid moest worden.
Deze houding kon slechts een averechts effect hebben. Het verlangen liep het gevaar
door deze bejegening te verkrampen.
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Gelukkig veranderde de situatie enigermate. Sommige gezagsdragers, op hoger alsook
op lager niveau, wisten een houding te vinden die weldadig aandeed. Maar daarnaast
bleven vooral de Romeinse instanties vanuit een hun leven lang gekoesterde
achterdocht tegen al wat er in 's-mensen hart opkomt, reageren. Had de Concilie-paus
zich met zijn woorden gericht tot de mensen van goede wil, zijn opvolger schijnt in
menige uitspraak een hardnekkig wantrouwen in de goede wil van de mens te
verwoorden. Ontmoedigend zijn zijn vele vermaningen, waarin hij zich telkens weer
geroepen voelt te waarschuwen tegen ontrouw en dwaling, teleurstellend zijn
terechtwijzingen van een zogenaamde ongebreidelde vernieuwingszucht en bijna
provocerend zijn proclamaties van de grootheid en de onfeilbaarheid van het pauselijk
gezag. Er gaat vaak zo weinig warmte en mensenliefde van hem uit. Een blijde
boodschap hebben we niet vaak aan zijn uitspraken. De curiale
hoogwaardigheidsbekleders zijn soms nog harder en nog meer afwijzend. Ze hebben
zelfs iets beangstigends. De manier waarop ze gehoorzaamheid eisen, is kleinerend.
Daarom prikkelen ze deels tot verzet, deels ook tot het gaan van andere wegen. Zelfs
als er door de kerkelijke overheid vernieuwingen worden doorgevoerd, dan gebeurt
dat met eenzelfde autoriteit waarmee men het oude handhaaft, decreteert en regelt,
zodat menige gelovige bang zou worden dat hij tot in zijn heiligste gevoelens
ingesponnen wordt in een systeem dat hem uiteindelijk toch weer verkrampen zal.
Wil de mens dus iemand vinden die hem in deze diepe verlangens begrijpt en opvangt,
dan zal hij dat elders moeten zoeken.
De reactie die dan verwacht kan worden, is er een van zichzelf veilig stellen. Zijn
diepste overtuiging moet men beschermen tegen mensen die niet in staat zijn er met
weerhoudende eerbied tegenover te staan. En toen de gereserveerdheid, die men in
zo'n geval gaat aannemen, bovendien nog werd veroordeeld als ontrouw en
ongehoorzaamheid, heeft de overheid haar gezag grotendeels verloren en het
vertrouwen verspeeld. De zoekende gelovigen, zeker wanneer zij niet in verzet gingen,
werden - of ze wilden of niet - naar de randgebieden van de kerk verdreven. Soms
gebeurde het dat zij zich verder buiten het kerkelijk spel hielden en individueel of
in persoonlijke contacten zochten naar bevestiging van hun geloof, vaak ook dat zij
zich intens gingen bezighouden met ondernemingen en experimenten die moesten
leiden tot nieuwe vormen van kerkelijk geloven.

Het Nederlands kerkelijk instituut
En nu zijn we de jaren zeventig ingegaan: Noordwijkerhout! Pastoraal Concilie. Een
van de punten, het meest sensationele, dat in het begin van het jaar op de agenda
stond, was het ambt. Wat uit het voorbereidend
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rapport de bespreking haalde en wat bovendien de volle aandacht kreeg in de
publiciteit, was het priestercelibaat. Weinig bezinning overigens op de betekenis
ervan (eerder op het tegendeel, maar dat bleef onuitgesproken): waar het om ging,
was de behandeling van een aantal stellingen omtrent de positie van de ambtsdrager.
In de kerk van morgen zal de leiding berusten bij a) ambtsdragers die eerst ongehuwd
waren, maar inmiddels getrouwd zijn; b) ambtsdragers die het ambt hebben aanvaard,
toen ze al gehuwd waren; c) ambtsdragers voor wie ambt en huwelijk tegelijk
nastrevenswaard zijn en tenslotte d) ambtsdragers die ongehuwd zijn. Daarnaast
komen nog regelingen voor vrouwelijke ambtsdragers. Om de kwestie binnen de
landsgrenzen te houden: na afloop bleek deze status van de officiële kerkelijke
functionarissen geen directe uitvoering te kunnen vinden. Een poging om dit toch te
doen, werd met harde hand verijdeld. Maar de plannen liggen klaar om op bepaalde
plaatsen al met de aanstelling van deze functionarissen te beginnen. De organisatie
van de nieuwe kerkstructuren in Nederland is zover voortgeschreden, dat er niet
alleen concrete ambten en taken zijn, maar dat tevens de namen bekend gemaakt
kunnen worden van degenen die hiervoor benoemd zullen worden.
Enkele feiten uit het recente verleden kunnen wellicht als achtergrond fungeren.
Het zijn de verwikkelingen in sommige studentenparochies, met name die van
Amsterdam, zoals ze zich in het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Er werden
pogingen ondernomen om een tot het huwelijk besloten priester in zijn functie te
handhaven. Omdat het spel hoog gespeeld werd, kwamen enkele achtergronden aan
het licht. Er bleken kerkopvattingen tegenover elkaar te staan. Zodoende kreeg men
het griezelige feit dat binnen de ene geloofsgemeenschap de kerk van Amsterdam
zich scherp opstelde tegenover de kerk van Haarlem. Hoewel er altijd verschillen
tussen de kerken bestaan hebben binnen de ene Catholica, leek de hier aan de dag
tredende tegenstelling toch van andere aard te zijn. Er stonden duidelijk twee
meningen tegenover elkaar, die betrekking hadden op de concrete structuur van de
plaatselijke kerk en het ambt. Een goed lopende studentenparochie kwam in botsing
met andere plaatselijke kerken en met het geheel van de diocesane kerk. Het waren
duidelijk twee partijen die tegenover elkaar stonden en die zich beide van een bepaalde
aanhang verzekerd wisten. Het had iets van een strijd tussen georganiseerde
grootheden, waarbij de een in een uiterste krachtsinspanning en met alle mogelijke
middelen naast de andere de zo noodzakelijke officiële status trachtte te verwerven.
Een en ander bevestigt de indruk dat de bezorgdheid vooral lijkt uit te gaan naar
een binnen-kerkelijke problematiek: herformulering van dogma's, vernieuwing van
liturgische vieringen, aanpassing van morele normen, hervor-
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ming van de kerkelijke instituties. Soms lijkt het zelfs om een interne machtsstrijd
te gaan. De inhoud van de berichtgeving over kerkelijke zaken wordt vaak gevormd
door de verwikkelingen die zich op allerlei punten van de kerkelijke organisatie
voordoen: interne meningsverschillen tussen paus en episcopaat, beschouwingen
over veranderingen van wetten en instellingen, interpretaties van het zogenaamde
aggiornamento. Het is duidelijk dat de kerk een grondige vernieuwing behoeft, maar
dat zal toch moeilijk kunnen betekenen dat ze gemoderniseerd moet worden. Ze moet
niet bij de tijd, maar voor de tijd zijn. Verouderde instellingen kan men aanpassen;
levende, gelovige mensen zijn met hun bekommernis betrokken op wat er om hen
heen gebeurt. Er klinken zo weinig woorden van warme mensenliefde en levende
bezorgdheid, waaruit een diepe betrokkenheid blijkt op het wel en wee van de wereld.
Steeds meer mensen spreken van hun zorgen over de huiveringwekkende problemen
die ons bedreigen. De kerk spreekt er wel over, maar dan krijgt ze een koele, soms
zelfs clichéachtige toon, waaruit alleen een rationeel weten van de feiten blijkt. Is
dit alles niet een van de belangrijkste redenen waarom de kerk voor veel mensen een
wereldvreemde instelling is geworden?

Opnieuw naar randgebieden
Dit lijkt dan de typische situatie in Nederland. Men ontkomt moeilijk aan de indruk
dat het autoritaire optreden van de Romeinse instanties een wedijverende hardheid
in de Nederlandse kerk heeft opgeroepen. Was het geïnstitutionaliseerde karakter
het grote verwijt dat men Rome maakte, de Nederlandse kerk is zich met even grote
voortvarendheid institutioneel aan het organiseren.
Er wordt gesproken over een bisschoppelijk beleid dat de moed moet hebben om
zijn eigen wegen te gaan, zelfs tegen de Romeinse bepalingen in. Er hebben zich
actiegroepen gevormd die bezig zijn dit concreet voor te bereiden en door te voeren.
Sommige plaatselijke kerken hebben al meerdere keren duidelijk gemaakt, bepaalde
maatregelen te willen forceren en de erkenning van bepaalde praktijken te willen
afdwingen. De tegenstanders voelen zich daardoor eveneens aangespoord tot acties.
Ze beginnen te jammeren over een dreigend schisma, verwijten de bisschoppen een
gebrek aan duidelijk beleid en eisen harder optreden. Er ontstaan partijen en
machtsgroepen: Confrontatie, Michaellegioen, Katholiek Leven, Actie Wereldkerk.
Natuurlijk kan men de sympathisanten met de Romeinse opvattingen en de
voorstanders van ingrijpende vernieuwingen niet over één kam scheren. De inhoud
van hun visie is totaal verschillend, maar hun houding vertoont soms merkwaardige
overeenkomsten. De vernieuwers
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noemen zich democratisch en voorstanders van vrijheid, en hun optreden geeft blijk
van tolerantie. Maar daarnaast schijnen ze zich duidelijk te ergeren aan het bestaan
van andere meningen en driftig trappelend eisen ze regelingen die hun vrijheid tot
wet maken. Het is niet vreemd dat er op veranderingen wordt aangedrongen, maar
wel dat men ze liefst vooraf al bekrachtigd wil zien door overheidsinstanties en dat
men aan al zijn bemoeienissen zo graag een officiële status wil geven. Met eenzelfde
gezag, maar met andere machtsmiddelen wordt eenzelfde gehoorzaamheid geëist.
De onvolgzame wordt met gevreesde kwalificaties als ouderwetsheid, conservatisme,
fascisme of rechtse instelling bedreigd. De beangstigende taal van de curiale
hoogwaardigheidsbekleders klinkt door in de krachtige woorden van meerdere
Nederlandse hervormers. Ze schijnen meer waarde te hechten aan de opbouw van
een goed georganiseerde, krachtig bestuurde kerkelijke instelling dan aan een
fijngevoelig luisteren naar de behoefte aan geloofsverdieping van deze tijd. Ook hier
zijn dezelfde reacties te verwachten als die welke ontstonden ten gevolge van het
optreden van de Romeinse instanties. De Nederlandse kerk heeft iets beangstigends,
omdat ook zij op een opdringende en weinig eerbiedige wijze toegang wil hebben
tot de diepste overtuiging. Daardoor wekt ze gereserveerdheid, die ze dan op haar
beurt uitlegt als gebrek aan inzet en medewerking. Zo verspeelt ze haar gezag en
vertrouwen. Ook van die kant worden weer een aantal zoekende gelovigen, die nu
zeker niet meer in verzet komen, naar de randgebieden van de kerk verdreven.

Waar het om begonnen is
De vernieuwingsbeweging van de Nederlandse kerk dreigt steeds sterker haar
oorspronkelijke bedoelingen te vergeten. Het lijkt al te simpel gezegd, wanneer men
stelt dat het geloof zelf en zijn verlevendiging er steeds minder aan te pas komen en
toch zou daar wel eens het kardinale punt kunnen liggen. Is er een werkelijke
vernieuwing van inspiratie, van oorspronkelijkheid en menselijke bekommernis
geweest? Om het verlangen naar menselijk aansprekend geloof nader te omschrijven
kan men even proberen zich te realiseren, waarin het verzet bestond tegen de instelling
van de Romeinse kringen.
De hiërarchische ordening, nog versterkt door haar sacraal karakter, werd
belangrijker geacht dan het menselijk beleven. De vormelijkheid bepaalde de
persoonlijke overtuiging. Deze situatie heeft een verlangen gewekt naar een leefruimte
waarin het persoonlijk aanvoelen beluisterd en opgevangen werd, om zo open te
kunnen bloeien en geïntegreerd te worden. In plaats van de ingestelde vormelijkheid
werd de vormscheppende kracht van het
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menselijk geloof gesteld. De oorspronkelijkheid werd noodzakelijker geacht dan de
kracht van de vormen. Niet dat degenen die dit verlangden, zo oorspronkelijk waren;
ze reageerden veeleer uit een gevoel van gemis; ze hadden er behoefte aan hun geloof
weer op een oorspronkelijke wijze te beleven, van binnen uit zoekend,
experimenterend, scheppend. Omdat ze ontdekten hoe zeer hun geloof zijn creativiteit
was kwijtgeraakt, zagen ze zo intens uit naar een leefruimte waarin deze
verschrompelde aanleg gezond en sterk kon worden. Ze hoopten dat ze deze ruimte
in de kerk konden vinden.
Hier hangt ten nauwste mee samen het verzet tegen de absolute gehoorzaamheid
aan de overgeleverde vormen. Onderworpenheid scheen belangrijker te zijn dan
liefde. De kerk was een hiëratische ruimte geworden, waarin alles een grote
waardigheid ademde, maar waar de levende ervaring, de verbeelding en de
persoonlijke deelname weinig of niet aan bod kwamen. Door een zeker wantrouwen
van de kerk tegenover het gevoel, door de voortdurende en strenge prediking van
wilskracht en plichtsbesef is er een innerlijke verkilling opgetreden, die omgeslagen
is in een behoefte aan een persoonlijk aangesproken worden en aan een op vriendschap
en werkelijke interesse steunende betrokkenheid op mens en wereld. Geloof wordt
begrepen als een vorm van engagement, als bekommernis met de nood die rondom
heerst, als deelneming in de vreugde, als liefde voor de mens. Dit alles echter niet
in de bovennatuurlijke sfeer van de kerkelijke prediking, maar in een geest van
menselijk aanvoelen en beleven. De vernieuwings-tendensen geven uiting aan het
verlangen naar erkenning van hart en gemoed.
Een ander punt waarop de kerkelijke ordening knelde, was de geloofsbezinning
en -verdieping. De theologische methode en de gebedsoefeningen waren dermate
gebonden aan een vastgestelde opzet en een verplichte terminologie, dat het steeds
moeilijker werd zichzelf erin te herkennen. Het was alsof men in de huid van een
ander moest kruipen om gestalte te geven aan het eigen leven. Persoonlijke vormen
van geloven en bidden kwamen er zo goed als niet aan te pas. Dit deed bij meerderen
het gevoel ontstaan van een innerlijke leegte, omdat de bezielende kracht onder de
opgelegde vormen door verdringing of onderontwikkeling bijna afgestorven was.
Bevestiging en versterking van de diepste overtuiging drong zich op als een pijnlijke
behoefte. Van elkaar en van de verantwoordelijke personen en leidende figuren werd
verwacht, dat zij blijk gaven van een grote overtuiging, in de hoop dat men zelf in
contact met hen tot een zelfde overtuiging zou kunnen komen. De openheid die in
het begin van de jaren zestig in de kerk doorbrak, wekte bij velen de hoop dat zij in
deze sfeer bevestigd zouden worden in hun geloof.

Streven. Jaargang 23

1029
De drie genoemde punten zijn sterk met elkaar verbonden. Waarschijnlijk vormen
ze aspecten van een groter geheel. Daar komt nog bij, dat er waarschijnlijk niet alleen
kerkelijke moeilijkheden, maar ook gelijkende algemeen maatschappelijke spanningen
een rol spelen.

Een andere vernieuwing
Wat wij nodig hebben, is een ruimte waarin het verlangen naar creativiteit, liefde en
overtuiging kan gedijen en verwerkelijkt worden: mensen die de gave bezitten zo'n
ruimte te scheppen. De Romeinse instanties zitten vast aan hun instellingen, de
Nederlandse kerk grijpt overhaast, gemakkelijk en bemachtigend naar nieuwe
instituties. Het gebed van H. Roland Holst-van der Schalk zegt precies waar onze
behoefte ligt: ‘Kom Geest, blaas uwen wil, uw adem in enkelen van ons’. Het is niet
belangrijk dat er nieuwe structuren worden uitgewerkt of nieuwe vormen van pastoraal
worden ontworpen. Het zal waarschijnlijk evenmin veel uithalen als het ambt door
het opheffen van oude bepalingen door meer mensen kan worden uitgeoefend of als
men door een betere functie-verdeling de beschikbare mankracht efficiënter inzet.
Wat op de eerste plaats komt, is de geïnspireerde werkzaamheid van mensen die zich
persoonlijk geroepen voelen om met een vrij radicale inzet te zoeken naar verbetering
en vervulling. Maar die van de andere kant ook in een kritische houding de feilen
van mens en maatschappij aan de orde durven stellen vanuit een diep besef van waar
het om gaat. Daarvoor is het uiteraard noodzakelijk dat men midden in de wereld
staat, maar evenzeer dat men de mogelijkheid en de vrijheid heeft om afstand te
nemen van die wereld. Dit veronderstelt de moed om tegen de keer in te gaan en de
nadelen daarvan te dragen en ook om een positie te accepteren die niet erkend is en
de kwetsbaarheid daarvan te riskeren. Dit is de meest duidelijke manier om door de
hechtheid van de eigen overtuiging de ander aan te spreken zonder hem te
overweldigen. Het is geen begerenswaardige rol, die de ware vernieuwer te spelen
heeft.
Naast de erkenning van zijn kwetsbaarheid staat de aanvaarding van de onwil der
feiten. Uit de geschiedenis zijn heel wat voorbeelden aan te halen van
hervormingsbewegingen die groeiden dank zij de verdrukking die ze ondervonden,
maar die hun spankracht en hun inspiratie kwijtraakten vanaf het moment dat die
weerstand verdween. De onwil der feiten is blijkbaar een belangrijke factor in het
zuiver houden van de inspiratie en het versterken van de overtuigingskracht. Al te
gauw is men echter geneigd om de feiten naar zijn hand te zetten. De haast leidt er
gemakkelijk toe de nagestreefde situatie door het gebruik van machtsmiddelen te
forceren. Hoe eerder de bekritiseerde toestanden overwonnen zijn en de nieuwe
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gezichtspunten in uitvoerbare vormen zijn omgezet, des te beter het schijnt te zijn.
Er zijn echter feiten te over die laten zien dat de overgangstijd het meest geschikt is
om de juiste spanning en de grootste intensiteit te behouden. Afstand doen van
machtsuitoefening, zelfs als die binnen het bereik valt, lijkt ook hier noodzakelijk.
De kwetsbaarheid is het belangrijkste wapen. Hoe langer de vernieuwer erin slaagt
niet in de gunst te staan van de machtigen, des te beter kan hij zich geven aan de
vervulling van zijn opdracht. Er schijnt een bepaalde armoede en ongeborgenheid
nodig te zijn om de dynamiek en de inspiratie te bewaren.
Goethes vaak geciteerde uitspraak over het meesterschap dat zich toont in de
beperktheid slaat op een van de belangrijkste problemen bij de totstandkoming van
een kunstwerk. De weerbarstigheid van middelen en materialen is een uitdaging.
Gebrek aan weerstand kan gemakkelijk leiden tot fantasie-loosheid en passiviteit.
De kunstenaar is wezenlijk iemand die er dankzij zijn creativiteit in slaagt met
onaangepaste middelen datgene wat niet uit te drukken is, toch spreekbaar te maken.
Hier nu ligt ook de kunst van het ware vernieuwen. De feiten zijn weerbarstig, de
situatie is onhanteerbaar; het is zaak, die handeling, dat woord, die onderneming te
vinden welke op dit moment, met deze mensen en in deze omstandigheden iets van
het nieuwe, waar zijn verlangen op gericht staat, verwezenlijken. De vindingrijkheid
van de overtuiging wordt opgewekt door de elementen die voorhanden zijn en die
in hun weerstand de vonk doen ontstaan. Wanneer de situatie beheerst wordt, is het
gevaar niet denkbeeldig dat de kunst vervalt tot het gebruik van kunstgrepen. Het
nieuwe dat opgeroepen moest worden, is dan weer verstard in vastgestelde vormen.

Handleiding
Het zou natuurlijk boeiend zijn een handleiding op te stellen voor een tactiek van
een in deze zin opgevatte vernieuwing. Dat zou al te simplistisch zijn. Toch zijn er
wel enkele aanduidingen te geven.
De huidige beweging heeft meermaals gesteld dat er van onder af begonnen moet
worden. Onderaan ligt inderdaad het terrein dat het gemakkelijkst aan de aandacht
van de overheid ontsnapt: daarom zou men daar het beste kunnen starten en wel op
de minst opvallende punten. Er kan binnen de parochiestructuren heel wat gedaan
worden zonder in botsing te komen met geürgeerde bepalingen. Het is de kunst,
dergelijke punten te vinden, om daar naar eigen overtuiging het nieuwe te realiseren.
Een gehuwde tot priester wijden is een onhaalbare zaak, maar met een zo volledig
mogelijke inschakeling van leken die daarvoor voelen kan men een heel eind komen.
Mensen zonder wijding hebben zelfs het voordeel dat ze gemakkelijker
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buiten de van boven geregelde ordeningen kunnen blijven.
In deze stelling en het gekozen voorbeeld beweegt men zich hoofdzakelijk binnen
het bestaande kader. Ook wanneer men buiten dit kader treedt, is veel te doen. De
opvatting leeft, dat er totaal andere vormen van pastoraal nodig zijn, maar willen die
er komen, dan zal er gezocht moeten worden niet naar volmaakt theoretisch
uitgedokterde methoden, maar naar praktische, op elk moment verder aan te passen
handelwijzen. Al doende dienen ze zich aan. En dat doen kan heel dicht bij huis
liggen. Onze liturgische experimenten lijken vast te lopen; komt dat niet omdat ze
zoeken naar nieuwe vormgevingen binnen het vanouds bekende sacramentele geheel?
Zou het daarentegen niet mogelijk zijn tot heel andere en totaal vrije ontwerpen te
komen, wanneer men uitgaat van de vraag op welke rituele wijze men iets voor de
mensen kan doen? Dit standpunt kan vergaande consequenties hebben. Zo kunnen
degenen die zich daartoe geroepen voelen, wellicht beter helemaal buiten de structuren
treden om zich duidelijk te engageren op een bepaalde plaats in de samenleving en
zich daar kritisch op te stellen en vanuit hun geloof de omgeving tegemoet te treden.
Het zou wel eens kunnen zijn, dat priesters die hun ambt hebben opgegeven, maar
overtuiging bezitten en daaraan trouw blijven, op de duur het beste in staat zullen
zijn het nieuwe te verwerkelijken. Ze hebben zich het meest radicaal gedistantieerd,
maar hun overtuiging zal kruipen waar ze niet gaan kan. Dit geldt wellicht ook voor
degenen die nu als randkerkelijken worden bestempeld.
Vervolgens zullen de buiten-structurele activiteiten zich ervoor moeten hoeden te
streven naar officiële erkenning en naar een aanvaardbare en omschrijfbare opzet.
Het ongeorganiseerde karakter ervan maakt ze het meest creatief. Voor godsdienstige
bewegingen betekent de invoering van regels vaak het einde van de inspiratie. Men
wil het gevondene op een hanteerbare wijze gestalte geven. Maar dit gaat ten koste
van het verrassende van de vondst, dat aanvankelijk de hele onderneming zo sterk
deed aanspreken. Dit gevaar wordt nog groter, wanneer die voorstelling wordt
uitgewerkt tot een communicabel procédé, dat door het feit zelf helemaal wordt
losgemaakt van de oorspronkelijke overtuiging en bezieling. Er is een zeker
individualisme nodig, dat eenmaal gevonden methodes kritisch herneemt en steeds
nieuwe methoden tracht te ontdekken, uit angst anders vertrouwen te gaan stellen in
de ontworpen handelwijzen als zodanig en het leven te vergeten dat erin opgeroepen
moet worden.
Het voorgaande gaat er heel sterk vanuit dat men moet beginnen met de aanvaarding
van de feitelijke structuren en dat men moet vermijden overhaast nieuwe structuren
te ontwerpen. Dit legt ernstige beperkingen op, die echter bij inachtneming vruchtbaar
kunnen worden. De verleiding bestaat,

Streven. Jaargang 23

1032
tegen de macht van de bestaande structuren een andere macht te stellen om ze te
kunnen overwinnen. Toch zal alleen de stille, volhardende inzet echt resultaat hebben.
En wanneer de bestaande ordening zich verzet tegen de vernieuwingsactiviteiten,
zal men beter naar andere wegen kunnen zoeken dan zich te weer te stellen. Zelfs
ten aanzien van het slagen van nieuwe gevonden methoden is voorzichtigheid
geboden. Door de bewezen efficiëntie zijn ze machtsmiddelen geworden en door ze
juist als zodanig te gaan aanwenden is het gevaar niet denkbeeldig dat zulke tere,
diep menselijke zaken als geloof en overtuiging onder de voet worden gelopen.
De vernieuwingsbeweging, zoals ze zich met name in de Nederlandse kerk voltrekt,
is bezig te grijpen naar macht. Niet alleen worden er op alle deelterreinen nieuwe
structuren ontwikkeld, maar bovendien is er een duidelijke tendens om ook in de
hoogste geledingen door te dringen en van daar uit nieuwe kerkvormen in te voeren.
Zijn de ware veranderingen hier nog mee gediend? De teleurstelling die de houding
van Rome heeft gewekt, dreigt nu ook veroorzaakt te worden door eenzelfde houding
van een aantal gezaghebbende Nederlanders. Wordt de noodzakelijke vernieuwing
hierdoor niet naar randgebieden teruggedrongen? Maar misschien is dat juist wel de
meest geëigende plaats, omdat de moeilijke omstandigheden die daar heersen, haar
zuiver houden en vruchtbaar maken. Intussen hopen we maar dat er zich voldoende
mensen verzameld hebben in deze gebieden, waar ze, met pijn wellicht, maar toch
vol vertrouwen de bevelende toon van belangrijke Romeinse instanties over zich
heen kunnen laten gaan en evenzeer de gelijkhebberige taal van machtige Nederlandse
instellingen en figuren weten te verdragen. Bovendien zijn daar hopelijk mensen die
de gave bezitten het vernieuwingsverlangen te begeleiden, misschien zijn daar heel
wat onopvallende geïnspireerde priesters en gelovigen, misschien zijn daar onze
bisschoppen en bestaat er een andere kerk, minder spectaculair, maar consequenter
in haar pogingen een open ruimte te zijn, waarin de gelovige zich bevestigd weet.
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De bronnen van de ene menswetenschap III
Theo P.M. de Jong
Inleiding
Het feit dat de menswetenschap schijnbaar zonder verband groeit, moet met name
gezocht worden in de beweeglijkheid van de mens. Wij gaan er van uit dat we in een
zekere volledigheid geschapen zijn en als we deze paradijsachtige ontstaanssituatie
hebben verworpen, houden we er in zoverre aan vast, dat we vermoeden en hopen
dat we er naar onderweg zijn. Doch er bestaat niets, en zolang de aardse condities
gehandhaafd zullen blijven, zal er ook nimmer iets verschijnen dat volledig en
afgerond is. De mens is het meest veranderlijke verschijnsel in de natuur, dat
werkelijkheid schept en vernielt.
Voor zover de man van wetenschap kan zien - en daar houden we ons mee bezig
- verschijnt de mens hem als een verschijnsel dat vanuit zelf-handhaving en
ontplooiïng de omgeving herstructureert en naam geeft. Selectief en herschikkend
wordt de ene keer het accent hier gelegd dan weer wordt de puzzel door elkaar
gegooid en opnieuw ineengelegd. Zijn dan - zo zal men zich afvragen - termen als
b.v. evolutie, demografische groei, referentiekader, zelfvisie en economische
ontwikkeling arbitrair? En te vervangen door andere?
Daar zijn natuurlijk op de eerste plaats de normen van de logica en de eisen van
de methode. Doch op de tweede plaats is er de relevantie van de vraagstelling en van
de gesuggereerde hypotheses. Deze ontspringen aan wat dikwijls als een gegeven
wordt ervaren en zelden nadrukkelijk onderwerp van beschouwing uitmaakt: het
heersende tijds- en wereldbeeld. In het wereldbeeld worden de markante betrekkingen
zoals een gemeenschap die ervaart tot tijd en ruimte, uitgedrukt. Zo geldt voor de
westerse samenleving van nu, dat alles wat bijdraagt tot ont-magisering beschouwd
wordt als positief. De wetenschap is een vormende kracht om de magisch omhulde
eenzaamheid en het zich bedreigd-weten te ontregelen en plaats te laten maken voor
redelijkheid en inzichtelijkheid. De oorsprong van dit* wereld-

*

Deel I verscheen in december 1969, pp. 286-294. Deel II in januari 1970, pp. 402-411.
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beeld ligt, zoals Whitehead in zijn Science and the Modern World (1926) aantoonde,
in de Middeleeuwen. Begrijpelijk wordt nu welke betekenis de ontdekkingstochten
hebben gehad. Immers daardoor experimenteerde de westerse mens met zijn nieuwe
verwachtingen in een wereldkader. Een proces dat zich versnelde met de industriële
revolutie (1750).
Wetenschap zoals ze wortel heeft geschoten in ons wereldbeeld heeft voorts trekken
van een permanent samenspel van denken en handelen. Denken en de resultaten van
dat denken worden omgezet in nieuwe werkelijkheden en deze laatste suggereren
nieuwe vraagstukken. Dat verklaart waarom relevantie, doelgerichtheid, nuttigheid,
toepasbaarheid, concreetheid en naar het mij voorkomt ook zaken als maatschappelijke
rechtvaardigheid, economische ontwikkeling en demografische evenwichtigheid bij
ons centraal staan in de wetenschap. De westerse denker is een ‘homme engagé’,
een hervormer en vervormer, een expansief creatuur, op zoek en op drift naar
volledigheid in alle dimensies die hij meent te overzien.
Er bestaat reden om aan te nemen dat de periode die begon in de late middeleeuwen,
bezig is te kantelen. Onze tijd heeft iets van voltooiing. De hoop van de middeleeuwse
denkers en alchemisten om het visioen van de Stad Gods in een stad van de mens
om te smelten is volgens sommigen, zoals Harvey Cox, nabij. Anderen vertonen
wrevel en ontlust, niet omdat zij deze voltooiing niet waarnemen, integendeel, doch
onthutst zijn over het resultaat dat ons deel schijnt te worden. Zij vinden die stad van
de mens teveel een hygiënisch perfecte en bestuurlijk geöliede wereld om ervan te
kunnen houden. In de wanhoop èn in het mystiek verlangen openbaren zich
aanwijzingen dat de mens van nu zijn levensavontuur tegen de dimensies van de
ruimte en tijd die wij tot nu gekend hebben, anders wil uitzetten. Sommigen verwijlen
daarom met een zekere hunkering bij de ruimtevaart; anderen volgen gebiologeerd
de begrafenis der Goden; weer anderen hopen op bewustzijns-verruimende middelen
als oude alchemisten die op zoek zijn naar het procédé voor goud of het perpetuum
mobile.
Intussen, en dat houdt ons hier voornamelijk bezig, worstelt de menswetenschap
met twee belangrijke vragen. Bestaat er ook voor onze tijd zoiets als het integratieve
gezichtspunt van de cultuur omtrent zijn eigen ontwikkeling? En zo ja, hoe laat zich
dat dan omzetten in hanteerbare modellen? Een tweede reeks vragen concentreert
zich op de kwestie van de verhouding tot het historisch kader waarbinnen wij opereren.
Kunnen wij dat kader doorbreken? Is het mogelijk historische bepaaldheid af te
schudden, zoals nieuwe woon- en transportvormen de wereld van vroeger vervingen?
Zijn wij wat dit betreft aangeland op een beslissend punt? Is het noodzakelijk dat
wij in de menswetenschappen tot nu toe geldende basisgegevens toetsen, zoals
Einstein dat voltrok voor de tijd-ruimtelijke coördinaten van de
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natuurwetenschappen? En omdat het over de mens zelf gaat, steekt ook deze vraag
de kop op: is het wenselijk en verantwoord dat dit geschiedt? Vanwaar die
onafwendbare vraag naar een integratief gezichtspunt? Zij komt voort uit dat algemene
streven naar ontmagisering. Wetenschapsmensen zetten zich in om de menselijke
afhankelijkheid van de natuurlijke condities te doorbreken. De 19e-eeuwse denkers
sneden deze kwestie op fundamenteel niveau aan: Marx zocht verbeten naar de
oorsprong en oorzaak van de menselijke slavernij om met de gewonnen kennis via
maatschappelijke actie door te stoten naar het rijk der vrije associatie van mensen.
Freud zocht de gebondenheid in de miskenning en verdringing van het driftleven.
Max Weber trachtte de oorzaak te vinden in de expansieve rationalisering, die
geïnduceerd werd door een speciale hantering van religieuze voorstellingen in de
westerse cultuur. Al die stromingen zijn niet dood, doch de twintigste eeuw zoekt
meer naar betrouwbare en verifieerbare bouwstenen, die mogelijk later een gebouw
zullen opleveren.
Het integratieve gezichtspunt duikt weer op, omdat er vrees bestaat dat bouwstenen
niet zomaar levensbroden worden. En bovenal omdat kennelijk de toepassing van
brokstukken kennis omtrent de mens via de reclame, de technologie, de economische
ontwikkeling en demografische groei in versneld tempo een wereld tevoorschijn
tovert die de menswetenschap voor schut zet. De activisten winnen het van de
onderzoekers en zijn bezig hen te overspelen. De enige kans op redding schijnt te
liggen in een fundamentele tegenstoot die de bouwers en organisatoren confronteert
met de labiliteit van hun werk. Dat lukt slechts wanneer de contra-aanval gepaard
gaat met een vernieuwend alternatief, dat niet slechts in staat is de heersende onvrede
te signaleren, doch deze weet te duiden en te bevrijden uit de kooi van de
welvaartssamenleving.
Van daaruit ontspringen de taken die de menswetenschap zich stelt. Daar zijn op
de eerste plaats de disproportionaliteiten in inkomen en macht, die de menselijke
cultuur bedreigen. Daar is op de tweede plaats de ondoorzichtigheid en kunstmatigheid
van de sociale systemen, die de persoonlijkheid van de mens speelruimte ontnemen.
Daar is op de derde plaats de situatie van de mens zelf. Immers ook als de twee eerst
genoemde feiten ontregeld zouden kunnen worden - en sommigen denken dat het
derde aspect dan als vanzelf te voorschijn springt - blijft er de mens met zijn overmaat
aan duistere onlust. Het vierde punt heeft betrekking op de verankering in het
heersende wereldbeeld en op de mogelijkheid resp. wenselijkheid van de ontsnapping
eraan: het verleden afstoten als een schild.
Deze vier aspecten kwamen in de vorige bijdragen reeds aan de orde. We zullen
thans aan de hand van enkele ruimer opgezette studies nagaan welke conclusies
getrokken kunnen worden ten aanzien van de menswetenschap.
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De ongelijkmatigheid
De aarde is het aangeboden kader voor de mens, waarvan hij de ruimte moet delen
met de dieren, de zeeën, de woestijnen, de bergen en met zijn soortgenoten. Er blijken
verschillen te bestaan in ontwikkelingstempo, in het karakter van de diverse
samenlevingen en in politieke macht. Grote aandacht heeft sinds Darwin de
voorgeschiedenis gehad. Belangstelling trekt thans evenzeer de leer omtrent de
toekomstige groei. In diverse appartementen van de menswetenschap houdt men
zich hiermee bezig. Aan de orde kwamen reeds de demografie en economische
groeitheorie. Thans moge eerst een enkel woord volgen over de politicologie, in
zoverre deze zich bezighoudt met het proces van natie-vorming, hetgeen van belang
is nu door de dekolonisatie een wereldwijd machtsvacuüm is ontstaan.
Het behoort tot de verdienste van Karl Deutsch, dat hij het proces van natie-vorming
uit het enge politieke kader - zo van wereldrijken en onafhankelijkheidsstrijd - heeft
gehaald. In zijn Nationalism and Social Communication (1953) geeft hij aan dat een
natie niet alleen ontstaat uit de krachtige wil van een volk, doch dat de
levensvatbaarheid mede wordt bepaald door de vraag of bevolkingstal, economische
potenties, territoriale omvang en godsdienstige samenstelling een allen verbindend
communicatiesysteem mogelijk maken. In zijn voetspoor heeft S.M. Lipset gepoogd
aan te tonen dat de Verenigde Staten eigenlijk The First New Nation (1963, 19672)
hebben gevormd, die een voorbeeld zou kunnen zijn voor menig ontwikkelingsland.
In dat laatste opzicht lijkt mij deze poging weinig geslaagd. Lipset vervalt in een
zienswijze op de andere wereld, die meer Amerikaans dan wetenschappelijk is. De
scherpste kritiek op deze zienswijze komt overigens voor rekening van de
Amerikaanse theoloog R. Niebuhr, die ten deze, met Fulbright, spreekt van de
erfzonde in Amerikaans gewaad.
Door strikter wetenschappelijk werk heeft de Noorse politicoloog Stein Rokkan
internationale reputatie verworven. In een tweetal Duitse overzichtsbundels treffen
we bijdragen aan van zijn hand, een eerbetoon dat wordt overtroffen in het geval van
Deutsch, die driemaal ten tonele verschijnt. Merkwaardigerwijs komt Deutsch niet
voor in het Handbuch der Empirischen Sozialforschung, hetgeen echter zijn oorzaak
vindt in het geringe aantal niet-Duitsers dat de kans heeft gekregen te refereren1. In
Deel II komt Rokkan aan bod met een bijdrage over sociologie van verkiezingen,
overigens een zijdelings aspect van de relatie tussen gouver-

1

Handbuch der Empirischen Sozialforschung, herausgeg. von René König, Ferdinand Enke
Verlag, Stuttgart, Band I 1967, Bd. II 1969, 841 en 1395 pp., DM. 134, - en DM. 148,-.
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nementele beheerssystemen en bevolkingen. Het Handbuch is zoals zo vaak
ongelijksoortig van samenstelling.
Deze fout is minder gemaakt in het door Wolfgang Zapf verzorgde boek rond het
thema sociale veranderingen2. Na de structurele en functionele zienswijzen volgt er
een deel over de ‘communicatieve samenspanning’ binnen het maatschappelijk
systeem. Deutsch behandelt eerst modellen en nieuwe methoden, waarna Rokkan
uitwijdt over de vergelijkende analyse van het proces van natie-vorming in Europa
en, onder Europese inductie, in de derde wereld. Deutsch behandelt vervolgens de
rol van de sociale mobiliteit en de invloed ervan op de democratische nationale staat.
Wat de wereld betreft ziet hij voorlopig nog duidelijke monopolisten ten aanzien van
de communicatie, waardoor machtsconflicten voor de hand liggen. Rokkan en Deutsch
houden rekening met bevolkingstal, reikwijdte van pers en televisie, en met het niveau
van economische ontwikkeling. Zij speuren naar weerstanden en barrières, waardoor
een bepaalde ontwikkeling ontspoort. In deze richting kan men ook het werk plaatsen
van David Apter, die nadrukkelijk werkt met de vrij neutrale term ‘modernisering’3.
Zijn aandacht gaat voornamelijk uit naar de oorzaken van de politieke ontwikkeling
in Afrika en Latijns-Amerika. Ook hij werkt met gegevens over bevolkingstal,
economische ontwikkeling en regionale gespreidheid. Hij heeft daarbij vooral aandacht
voor de rol van de traditie, de religie en de specifieke culturele gewoontes, die door
de eisen van de moderne wereld omgevormd worden. Apter stelt enige suggesties
op voor een theorie over niet-democratische vertegenwoordiging en tracht in een
slothoofdstuk door hulp te zoeken bij de antropologie en psychologie een algemeen
model te vinden. Zijn slotconclusie gaat in de richting van een omkering van het
marxistische schema: eerst zijn er sociale veranderingen en pas dan kan de
economische ontwikkeling inzetten en zijn effecten afwerpen4.
De ongelijkmatigheid der inter-nationale verhoudingen wordt in deze studies benaderd
als een grootheid die zelf voortdurend in het veranderingsproces betrokken is. Door
naar een antwoord te zoeken op de vraag hoe het schijnbaar onveranderlijke verandert,
leveren deze onderzoekers indi-

2
3
4

Theorien des sozialen Wandels, herausgegeben von Wolfgang Zapf, Kiepenheuer & Witsch,
Köln/Berlin, 1969, 534 pp., DM. 26,-.
David E. Apter, Some Conceptual Approaches to the Study of Modernization, Prentice-Hall
Inc., Englewood Cliffs, N.Y., 1968, 380 pp., 80/-.
Baanbrekend werk - en dus nogal omstreden - verrichtte Everett C. Hagen met zijn On the
Theory of Social Change - How Economie Growth begins - 1962, 19673. Hagens theorie waarin nadruk wordt gelegd op de innovatieve kracht van onderwijs en publieke opinie-makers
- werd in 1965 op een symposion te Edinburgh besproken. Zie T. Burns & S.B. Saul, Social
Theory and Economie Change, 1967.
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rect een bijdrage tot de politiek, waarbinnen tot nu toe structurele tegenstellingen
middels machtsuitoefening geredresseerd worden. Temeer noodzakelijk is deze
bijdrage, omdat politieke leiders - soms onder pressie van de publieke opinie - uitgaan
van een te statische kijk op machtstegenstellingen. Daardoor vervangen zij dikwijls
macht door macht, hetgeen ondanks verschillende ideologische gerichtheid, in de
praktijk voor de ‘onderhorigen’ niet altijd verandering ten goede brengt.

De sociale systemen
In de moderne opvatting over systemen treedt de statische zienswijze eveneens als
de grote verleider op de voorgrond. Systemen van gedrag zijn vóór alles eenheden
van communicaties, die vloeiende afgrenzingen hebben naar de omgeving. Sociale
structuren zijn tijdelijke kristallisaties, waarvan de communicatieve inhoud
voortdurend verandert. Er bestaat dus geen evenwichtstoestand, doch steeds opnieuw
intredende structurering. Wel kan men aan de hand van elementen als de door een
groep gestelde doeleinden, de binnenkomende en uitgaande informatie, de
communicatiekanalen en de verhouding tussen groep en omgeving tot een analyse
geraken. Daarbij treden allerlei interessante processen op als vertekening, verstopping,
ontsporing, herinschakeling e.d.. Hoewel deze benaderingswijze nog in een vroeg
stadium van ontwikkeling is, is de verwachting gewettigd - gelet ook op de studies
van Deutsch en Apter - dat de menswetenschap het zich niet zal kunnen permitteren
de leer over de ‘systems of Communications’ te negeren5.
Vanuit een geheel andere hoek komen aanwijzingen dat de door de
systeem-theoretici begane weg niet zonder redelijkheid is. Bij historici namelijk is
de aandacht voor beeldvorming - communicatie tussen culturen - een bekend
verschijnsel. Geschiedschrijvers hebben zich altijd - doch meestal impliciet beziggehouden met de vraag, hoe ziet de cultuur zichzelf? Daarnaast is uitgebreid
studie gemaakt van de reactie van andere culturen op het eigen expansieve optreden.
Bovendien heeft men zich vaak afgevraagd of de zienswijze die men omtrent anderen
heeft, niet veel zegt omtrent de eigen samenleving.
Nu de koloniale periode - althans voor Europa - voorbij is, vindt opnieuw analyse
plaats van dit stuk verleden met een voorkeur voor zaken als beeldvorming en
zelfbeschouwing. In de gekoloniseerde samenleving treedt een Europese groep met
een beschavingsopdracht in contact en conflict met een volk van andere raciale en
culturele geaardheid. Het dan

5

Zie Walter Buckley, Sociology and Modern Systems Theory, Prentice Hall Inc., Englewood
Cliffs, 1967, 227 pp., 65/-.
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optredende contact-veld laat zich bepalen als een systeem van communicaties met
structurele barrières en geleide overdrachten van kennis, levensgewoontes en nieuwe
welvaartsideeën.
Dit proces wordt gekenmerkt door een politieke afhankelijkheid van de inheemse
segmenten ten opzichte van de buitenlandse kolonisatoren. In de bundel Britain and
the Netherlands in Europe and Asia komt de onderlinge machtsverhouding tussen
beide mogendheden ter sprake, waarbij het interessant is te zien hoe de onderhorige
volkeren zich in hun strijd om onafhankelijkheid refereerden aan elkaar en daarbij
de verschillen in dekolonisatie-tempo bij de in het geding zijnde Europese landen
wisten te gebruiken6. Binnen het kader van deze politieke overheersing is het
interessant na te gaan welke voorstellingen de Europeanen voortdreven bij hun
beschavende arbeid. Was het nostalgie naar een ongerepte wereld? Verlangen naar
een leven buiten de wet van het moederland met kans op gewin en prestige? Of werd
dit alles beleefd als een offer om de wrange materialisatie en engheid waaraan het
moederland leed, te ontvluchten? Om deze middels een overzeese prestatie uit te
dagen? Cairns heeft in zijn studie British Reactions to Central African Society voor
de periode die voorafgaat aan het imperialisme (1880), aangetoond dat de Engelse
Afrika-reizigers, ivoorjagers en zendelingen door een soort El-Doradocomplex werden
gedreven: hoe zij daarbij een magische maatschappij ontdekten en zelf door
voorbijgewaande Europese mythen werden beheerst.
De geschiedenis van het cultuurcontact kan allerlei bouwsteentjes leveren voor
een beschrijving en analyse van menselijk gedrag. De historicus kan op deze wijze
de systeem-denkers er toe brengen processen van langere historische reikwijdte bij
het ontwerpen van modellen te betrekken. We zagen reeds dat ook voor economische
en demografische processen de historicus zijn bijdrage geeft (zie deel II). Als
algemene taak rest dan het toetsen van het wereldbeeld zelf.

Het historisch karakter
De modernisering van de maatschappij heeft een lange voorgeschiedenis. Tezelfdertijd
ligt er nog een lange weg voor ons, waarbij menig verrassende wending kan optreden.
Voor Europa is een dominante rol in de wereld voorbij. Het zijn de voormalige
randgebieden, de Verenigde Staten en Rusland, die de positie van Europa hebben
ingenomen. Tegen die achtergrond is het niet verrassend dat met name de Amerikanen
proberen het

6

Britain and the Netherlands in Europe and Asia, ed. by J.S. Bromley and E.H. Kossmann,
MacMillan, London, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1968, 264 pp., f 35,40.
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koloniale avontuur in een weidser kader te plaatsen. Daarvan getuigt een verzameling
teksten die door J.R. Levenson zijn uitgebracht over de zienswijze van Azië op de
wereld, in de periode die voorafgaat aan de Europese kolonisatie (1300-1600).
Wanneer - zoals ook blijkt uit een recente studie van de Engelse historicus
Trevor-Roper over de Opkomst van Europa - de Chinezen en Arabieren de
West-Europeanen als commerciële ontdekkers zijn voorgeweest, hoe verklaart men
dan het Europese machtsoverwicht vanaf 1500 tot 1939? Is dat een kwestie van
strategisch talent en militaire vaardigheden of spelen specifieke beschavingsdeugden
en -ondeugden een belangrijke rol?7. Achter die vraag verschuilt zich een politieke
en wetenschappelijke discussie die in zekere zin begon met de Spaanse kolonisatie
zelf, toen monniken de vraag stelden naar het humane gehalte van deze onderneming.
Sindsdien is deze strijd op allerlei fronten voortgezet. Het curieuze feit doet zich
voor, dat de Amerikanen ook op dit punt de traditie voortzetten. Men vindt aan de
ene kant de nuchtere arbeid van kronikeurs, die indirect tegen hun politieke leiders
zeggen hoe de geschiedenis van de landen er uitziet waar militairen en pacificators
hun werk verrichten8. John Bastin en Harry Benda laten zien dat Zuid-Oost-Azië
geen maagdelijk Texas is dat wacht op beschaving doch een reeks gebieden met oude
culturen. Veel verder gaat Frank H. Tucker, die Las Casas' rol van aanklager (1550)
op zich neemt en in een uitvoerig zwartboek aantoont dat het de blanke man was en
is, die de mensheid heeft verdeeld en gecorrumpeerd9.
De Engelsen, die een rijk koloniaal verleden hebben en een bijzondere historische
geschooldheid, voelen zich niet geremd inzake dit verleden. Het was trouwens een
opvallend kenmerk van de Engelse wereldstijl om minder dan andere mogendheden
achter gesloten deuren te opereren. In samenwerking met Afrikaanse historici wordt
thans in hoog tempo gezorgd dat het laatst ontwaakte continent zijn ‘verleden krijgt’.
Basil Davidson, Philip Curtin, J.D. Fage en Robin Hallett behoren tot de
vooraanstaande ‘historische de-kolonisatoren’. Daaruit blijkt dat het ‘primitieve’
Afrika nimmer bestaan heeft noch thans bestaat. Op de tweede plaats wijzen zij in
hun onderzoekingen er op dat de Europese bijdrage veel gevarieerder was dan uit de
levensbeschrijvingen van politieke leiders, industriëlen en geldschie-

7

8
9

Hugh Trevor-Roper, De Opkomst van Europa, W. ten Have, Amsterdam, 1969, 216 pp., f
16,90. Vertaling van Engelse editie van 1965.
European Expansion and the Counter-example of Asia, 1300-1600, ed. by Joseph R. Levenson,
Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Yersey, 1967.
John Bastin and Harry J. Benda, A History of Modern Southeast Asia, Prentice Hall Inc.,
Englewood Cliffs, 1969, 214 pp..
Frank H. Tucker, The White Conscience, Frederick Ungar Publishing Co, New York, 1968,
353 pp., $ 7,50.
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ters gedestilleerd werd. John Hatch heeft deze ‘revival’ op leesbare wijze te boek
gesteld10.
Ook ten aanzien van Brittannië's meest begeerde kolonie - India - is er een
onverminderde produktie. Dit wijst nog eens op het grote verschil met Nederland,
waar relatief weinig aandacht meer bestaat voor het koloniale rijk dat eens was.
Hetgeen misschien toch wel kwaad kan, nu ons land vooroploopt bij de creatie van
het wereldrijk der ontwikkelingsdeskundigen. Wat India betreft heeft Allen J.
Greenberger nagegaan welke voorstellingen de Engelsen uitdroegen tijdens de
hoogtijdagen van het imperialisme. Hij analyseerde naast Kipling, veelgelezen hoewel
tweede rangs-romanciers die het denken en leven van de Engelsman in India onder
woorden brachten. Deze studie zou ook te rangschikken zijn geweest naast die van
Cairns over Afrika, daar beiden over de ‘clash of cultures’ hun licht laten schijnen.
Doch hij past ook hier toe voor wie kan zien, dat beschrijving van de eigen culturele
matrix tot de relativering daarvan kan bijdragen11.

Slot
De ene menswetenschap heeft tot hoofdtaak het formuleren van integratieve
gezichtspunten omtrent het menselijk handelen. Daartoe zal speciale aandacht moeten
worden gegeven aan de feiten van de menselijke ontwikkeling (a) en aan de
vraagstukken die door de mens worden gesteld (b). Wat dit laatste betreft zullen de
wetenschapsmensen het grootste deel van de arbeid verrichten, doch men mag de
rol van kunstenaars, geestelijke leiders en in de maatschappij opererende groepen
niet onderschatten.
Ad a). Uit de evolutieleer kwam een mens tevoorschijn die driftmatigheid paarde
aan fantasie. Bevolkingsgroei, economische ontwikkeling en sociaal-politieke
beheerssystemen zijn resultaten van een collectieve poging tot verruiming van het
bestaan. De deel-wetenschappen bleken meestal een aantal voorwaarden als gegeven
te accepteren die bij nadere beschouwing aan verandering onderhevig waren.
Maatschappelijke ordening ontstond niet alleen om objectieve doeleinden te
verwezenlijken, doch bleek tevens het resultaat te zijn van moeilijk peilbare driften
en wensdromen. De organisatorische bovenbouw van de samenleving schiep
problemen vanwege de ongelijkmatige verdeling der resultaten over de deelgenoten
- tussen groepen, regio's en landen. Voorts ontdekten we spanningen tussen ver-

10
11

John Hatch, The History of Britain in Africa - front the fifteenth century to the present,
London, 1969, 303 pp., 42/-.
Allen J. Greenberger, The British Image of India, Oxford University Press, London, 1969,
234 pp., 45/-.
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schillende compartimenten, zoals b.v. tussen de economische en culturele sector.
Tenslotte werd zichtbaar dat die bovenbouw rustte - en gestuwd werd - door het
geheel van vaak ongewisse en verwarde menselijke communicaties.
Ad b). De eerste reeks vragen komt voort uit de variabiliteit van de mens, die zich
tot in het driftleven zelf manifesteert. Niet alleen de collectieve gedragssystemen
moduleren de mens, doch hij is in zichzelf voor modulatie vatbaar. Er bestaan in
zekere zin bij de mens geen gesloten instinctieve systemen. In de oorsprong ligt een
zich steeds weer herstructurerende verhouding tussen drijfveren en zelfbeschouwing12.
Freud en Piaget hebben ten deze pionierswerk verricht. Veel blijft echter onzeker,
zolang weinig bekend is omtrent ontstaan, functionering en structuur van de neurose
(Erikson).
Een tweede reeks vragen wordt behandeld door de culturele antropologie, de
godsdienstwetenschap en de historie, in zoverre deze zich bezighouden met de vraag
hoe deze plastische menselijke oervorm zich laat moduleren tot collectieve
waardenbeleving en -expressie. Daarin speelt opnieuw de zelfvisie een belangrijke
rol, omdat we door een systematische inhoudsanalyse van de zelf-beelden wereldbeeld
en levensverwachting kunnen peilen.
Een derde reeks vragen richt zich op de structurele aspecten van het maatschappelijk
krachtenveld zodra het samen-werken en het samen-leven vaste - hoewel variërende
- vormen aannemen. Sociologie, economie, demografie en politicologie spelen hier
een belangrijke rol13. Doch wil men structurele processen op langere termijnen
bestuderen en nagaan waar de bronnen van verandering liggen, dan is de hulp van
de geschiedwetenschap en de psychologie onmisbaar14. Deze laatste twee
wetenschappen spelen in twee van de drie reeksen vraagstukken een grote rol. Daaraan
is waarschijnlijk debet dat zij meestal het verwijt van een zekere onduidelijkheid
opgeplakt krijgen. Beide wetenschappen hebben ten dele functies op zich genomen
die tot voor enkele eeuwen uitsluitend werden vervuld door theologie en filosofie.
De beide laatste denkwijzen zullen kunnen bijdragen

12
13
14

Theodore C. Kahn, Hominology - The Study of the Whole Man, Springfield, 1969. Zie voorts
deel I, Streven, december 1969.
Zie b.v. Everett C. Hagen, On the Theory of Social Change - How Economic Change begins,
19673.
Verwezen wordt naar gegevens in Deel II, Streven, januari 1970. Een tweetal nieuwe
handleidingen, samengesteld uit artikelen gebaseerd op recent en baanbrekend onderzoek,
verschenen bij Methuen & Co., London, 1969: Agrarian Change and Economie Development,
The Historical Problems, onder redactie van E.L. Jones en S.J. Woolf, 1969, 172 pp., 40/-,
en Population in Industrialization, uitgegeven door Michael Drake, 1969, 200 pp., 15/-.
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tot toetsing van allerlei wetenschappelijke resultaten, mits zij via geschiedenis en
psychologie - zoals men dat in de vergelijkende godsdienstwetenschap vindt - hun
voor-wereldse binding inruilen voor een menselijke gerichtheid.
Belangrijke leerstukken houden zich bezig met de bevolkingsgroei en de
economische ontwikkeling; met sociale systemen en communicatieve patronen; met
de psychologische ontwikkelingsstadia; met de waardenexpressie en het wereldbeeld.
De reeksen vragen betreffende de menselijke matrix, de culturele modulatie en de
organisatorische systemen liggen niet als concentrische cirkels rond elkaar. Er zijn
steeds weer zich wijzigende relaties van autonomie, interferentie en causaliteit. Wat
de drie reeksen zelf betreft, lijkt voorlopig het grote struikelblok te zitten in een leer
omtrent de neurose die algemene geldigheid zal ontmoeten en in een leerstuk over
de communicatieve capaciteit - macht én onmacht van de mens. Wat de relaties
tussen de drie reeksen betreft, zal aan het leerstuk van de zelf-visie en van het
referentiekader grotere uitwerking moeten worden gegeven15. Eerst als deze vragen
helder in het vizier komen, zal er meer zekerheid komen omtrent de mate en vorm
van interferentie tussen de mens als driftmatige matrix, als waarden-schepper en als
organisator16. Met name zal dan duidelijk kunnen worden - voor zover de moralist
het al dan niet reeds weet - hoe het komt dat de mens van de schaarste die we achter
ons laten, zo anders en toch gelijk reageert als de mens van de overvloed. Anders,
omdat oude dromen nieuwe realisatie-kansen krijgen; gelijk omdat over het binnenste
van de mens nog weinig met zekerheid vaststaat.
Er bestaat hedentendage een mythe. Die luidt: wanneer de condities van schaarste
en ongelijkheid zullen zijn opgeruimd zal de slavernij voorbij zijn. De horigheid ligt
in de maatschappelijke en politieke ongelijkheid. Op deze punten objectieve
broederschap brengen door gebruik te maken van rationele en technische procédé's,
ziedaar wat de magische oertijd met zijn door religie overwoekerde onlust zal
verjagen. Waarschijnlijk zal eerst die moderne mythe moeten uitwoeden, voordat zo er nog leven bestaat - zichtbaar wordt dat de menswetenschap staat en valt met
een adaequate theorie over het momenteel verwaarloosde aspect: de mens als
vertragende factor in de ontwikkeling. Eerst als doorschouwd wordt dat de blik zich
naar binnen moet richten, zal de menswetenschap in het vizier komen.

15
16

P.H. Chombart de Lauwe, Pour une Sociologie des Aspirations, Eléments pour des
perspectives nouvelles en Sciences Humaines, Paris, 1969.
Dit lijkt speculatief. Toch bereikte dezer dagen de bundel The Social Animal - An Anthology
for general and liberal studies, London, 1969, met bijdragen van Lorenz, Freud, Mumford
en George Orwell de markt. Kennelijk is er afzet - en dus vraag - voor deze dwarsdoorsneden.
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De Palestijnse verzetsbewegingen: een poging tot verzoening
Thom Sicking
Zoals de strijd tussen Palestijnen en Israëli's er nu voor staat lijkt het alsof er slechts
twee uitwegen mogelijk zijn: de Palestijnen de woestijn in, of de Israëli's de zee in.
Zolang beide partijnen in puur antagonisme tegenover elkaar staan is er geen derde
mogelijkheid: volkomen onbegrip en haat kunken slechts op vernietiging uitlopen.
‘De joden de zee in’ is een slogan die tijdens de strijd van 1967 hier en daar de
ronde deed, maar die op het ogenblik geen enkel arabisch leider voor zijn rekening
wenst te nemen. Beantwoordt er een realiteit aan? Zolang iedere vorm van
samenwonen van joden en arabieren als een onmogelijkheid beschouwd wordt en
de Palestijnen van de andere kant weigeren te erkennen dat ze definitief uit hun land
verdreven zijn, wel. Maar dan wel een realiteit op heel lange termijn: vooralsnog
bestaat er geen enkele kans op dat de Palestijnen, samen met de andere arabieren, in
staat zijn de joodse staat serieus te bedreigen. Het kleine Israël, bedreigd door honderd
miljoen woeste arabieren, is een legende die door de Israëlische propaganda
zorgvuldig in stand gehouden wordt om de westerse wereld tot medelijden te bewegen.
Sinds de eerste oorlog tussen Israël en de arabische landen zijn de arabieren de enigen
die harde klappen kregen en land verloren: de bedreigde partij is degene die het
zwakste is (en dat is niet hetzelfde als het kleinst in aantal!).
Omdat in de pers Israël tot nu toe als de bedreigde partij werd gezien, is er nooit
aandacht besteed aan de andere zijde van het dilemma: wanneer Israël zijn plannen
realiseert, waar moeten dan de Palestijnse arabieren blijven? Voor de staat Israël zijn
er vele plannen gemaakt, maar geen enkel van deze door de joden voorgestelde
projecten nam genoegen met het gebied dat door de Verenigde Naties in 1947 is
toegewezen. Op de vredesconferentie van 1919 presenteerde de zionistische delegatie
een kaart waarop aangegeven stond wat het minimum aan grondgebied was dat de
zionistische wereldorganisatie aanvaardbaar achtte voor het stichten van een
levensvatbare joodse staat1. Dat gebied omvatte de Jordaanbronnen in

1

Dit plan is niet verwezenlijkt. Maar wel staat het veel joden als een na te streven doel voor
ogen.
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Het Israël van de Zionistische Wereldorganisatie (1919)
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Syrië en Libanon; het zuiden van Libanon tot aan de stad Saida; het zuidelijk gedeelte
van de Bekaa-vlakte (waar de rivier de Litani stroomt en waar op het ogenblik een
stuwdam is); de Haurân-vlakte in Syrië; het hele westelijke deel van Jordanië, waar
de spoorlijn van Derraa (Zuid Syrië) naar de Hedjaz (Saoedi Arabië) doorheenloopt,
waaraan Ammân ligt; en tenslotte Akaba, aan de gelijknamige golf. Dat betekent:
praktisch alle belangrijke rivieren en het vruchtbare gebied uit de omgeving. Als we
uit moeten gaan van de onmogelijkheid van samenwonen tussen Israëli's en arabieren,
dan betekent een plan als dit (en sinds 1947 houdt Israël niet op naar deze grenzen
toe te groeien!) dat van Jordanië slechts de woestijn overblijft, dat Libanon beroofd
wordt van het Zuiden en van het water van de Litani en dat ook Syrië een belangrijk
vruchtbaar terrein verliest. Dat zijn voor Israël inderdaad veilige grenzen: het kan
van daaruit zijn wil aan alle omliggende landen opleggen. Het idee van Herzl zou
dan goed verwezenlijkt zijn, als hij in zijn boek Der Judenstaat spreekt over de
eventualiteit van een joodse staat in Palestina: ‘Voor Europa zouden we daar een
deel vormen van het bolwerk tegen Azië; we zouden de voorpost zijn van de
beschaving tegen de barbarij. Wij zouden als neutrale staat in voortdurend contact
blijven met heel Europa, dat ons bestaan zou moeten garanderen’. Noch in de plannen
van Herzl - die nog heel vaag zijn2 - noch in die van de zionistische wereldorganisatie
wordt ook maar met één woord gerept over de arabieren. Maar deze plannen betekenen
wel degelijk dat de arabieren maar moeten zien hoe ze in de woestijn kunnen leven,
in landen die nu al overbevolkt zijn (behalve Syrië).
Het is dus wel duidelijk dat er geen menselijke oplossing bestaat zolang de
oorlogssituatie en het antagonisme tussen Israëli's en arabieren voortduurt. Zonder
verzoening betekent de huidige situatie uiteindelijk de ondergang voor één van de
twee partijen. Nayef Hawatmeh, leider van één van de verzetsorganisaties, verklaarde
onlangs nog dat zijn beweging ‘zich verzette tegen iedere oplossing die zich baseren
zou op een onderscheid tussen arabieren en joden en die zo leiden zou hetzij tot de
moord op de joden of hun emigratie hetzij tot het instandhouden van de zionistische
structuur’3. We zouden bijna kunnen zeggen: alleen een christelijke oplossing kan
uitkomst bieden, hoewel christenen zeker niet het monopolie van een dergelijke
oplossing hebben. In Beiroet vergaderde in de meimaand een conferentie van
christenen uit de hele wereld, die zich niet kunnen verenigen met de exclusivistische
politiek van het huidige Israël, en die voor de rechten van de Palestijnen - die op het
ogenblik vluchtelingen zijn of tweederangs-

2
3

Herzl stelt in zijn boek twee mogelijkheden voor: Argentinië en Palestina. Pas het eerste
zionistische wereldcongres (Basel 1897) koos definitief voor Palestina.
Interview voor de Libanese krant ‘al-Horriyyeh’, 3 november 1969.
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burgers in een bezet land - op willen komen. Niet dat de deelnemers aan deze
conferentie een oplossing voor het probleem bij zich hadden! De meesten onder hen
kennen het jodenprobleem van dichtbij genoeg om van harte te wensen dat deze
mensen tenminste ergens op de wereld zich thuis kunnen voelen, zonder er een
verachte minderheid te zijn, of nieuwe vervolgingen te riskeren. Maar ze kunnen
ook niet aanvaarden dat deze joden anderen aandoen wat ze zelf ontlopen willen. Op
deze conferentie maakten we kennis met vertegenwoordigers van verschillende
verzetsorganisaties en we ontdekten er - zo we dit niet al uit vroegere contacten
wisten - dat bij nadere kennismaking en betere informatie een heel ander beeld van
deze organisaties naar voren komt dan veel pers- en nieuwsberichten zouden doen
vermoeden.

Het Palestijns verzet
In mei 1964 kwam te Jeruzalem de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie tot stand (OLP)4
onder presidentschap van Ahmed Shoekeiri. Deze organisatie werd in september van
hetzelfde jaar op de topconferentie van arabische staten erkend als de enige wettige
vertegenwoordiger van het Palestijnse volk en kreeg als zodanig een plaats in de
arabische liga. Deze organisatie is erkend door alle Palestijnse verzetsorganisaties
die daarin, ondanks hun verscheidenheid, hun eenheid vinden. Maar het heeft nog
al wat tijd geduurd voor deze organisatie enige efficaciteit verwierf. Shoekeiri was
een extremist en een beschermeling van het Egyptische bewind. Hij speelde een
belangrijke rol in het antagonisme tussen de in Jordanië levende Palestijnen en koning
Hoessein (een tegenstelling die al van vóór 1947 dateert) en berokkende door zijn
ongenuanceerde en wraakzuchtige uitspraken aan de Palestijnse zaak veel schade.
De positie van deze organisatie, die op het ogenblik onder presidentschap van Yasser
Arafat staat, heeft een hele evolutie doorgemaakt en is nu onze aandacht ten volle
waard. De officiële doelstelling van de organisatie, zoals die door één van haar leiders
geformuleerd werd, is de volgende: ‘We willen in Palestina een democratische
Palestijnse staat stichten, waarin joden, christenen en moslims in harmonie
samenleven. Verder zijn we bereid te aanvaarden dat de joden die van de vier hoeken
van de wereld gekomen zijn om in Palestina te leven, daar blijven: we zullen ze als
medeburgers beschouwen’5.
Jammer genoeg kan een dergelijk doel slechts bereikt worden via een gewapende
actie. Daarom zegt dezelfde verklaring verderop: ‘Wij zullen

4
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Voor de afkortingen van de verschillende organisaties gebruiken we hier die welke in het
Frans gangbaar zijn.
Officiële verklaring aan het Beiroetse dagblad ‘L'Orient’, op 8 juni 1969.
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de wapens niet neerleggen vóór we in ons recht hersteld zijn. Intussen blijft ons
slechts één uitweg over: de gewapende strijd intensifiëren die aan Israël dagelijks
mensen en geld kost en die het misschien duidelijk maakt dat vreedzame coëxistentie
tussen joden en arabieren de enige weg is die tot vrede in het Nabije Oosten leidt’.
Binnen dit ene overkoepelende orgaan bestaan er vele verzetsorganisaties, die het
lang niet in alles eens zijn. Deze verscheidenheid is makkelijk te verklaren vanuit
het feit dat de Palestijnse vluchtelingen doorgaans in kampen leven, in verschillende
landen en op verschillende plaatsen, in verschillende situaties. Het streven naar
eenheid van deze organisaties gaat dan ook met veel ups en downs gepaard. Het is
enigszins te vergelijken met de moeilijkheden die de verzetsorganisaties in bezet
Europa hadden om een goede coördinatie te bewerkstelligen. Bij deze materiële
moeilijkheid komt dan nog het probleem van de verschillende politieke opinies die
binnen het Palestijnse volk leven, juist als binnen ieder ander volk. Het is niet mogelijk
hier op al deze verschillen in te gaan (er zijn op het ogenblik twaalf
verzetsorganisaties!). Maar voor het begrijpen van deze organisaties en vooral van
hun positie in de arabische landen waar hun aanhangers leven, is het noodzakelijk
tenminste de belangrijkste onder hen wat van dichterbij te bezien.

1. El-Fath
Veruit de meeste aanhang heeft el-FATH. Deze organisatie vertegenwoordigt
waarschijnlijk ongeveer 80% van alle fedayîn6. Twee grondprinciepen liggen aan de
basis van haar actie:
- Aanwezig zijn, overal waar Palestijnse emigranten leven;
- Zich niet mengen in de binnenlandse aangelegenheden van de landen die de
fedayîn onderdak verlenen.
Tijdens de conferentie in Beiroet hadden we een gesprek met een vertegenwoordiger
van el-FATH. Hij verzekerde ons dat de klassenstrijd el-FATH niet interesseerde,
niet op de laatste plaats omdat onder de vluchtelingen niet veel klassen bestaan, maar
toch vooral omdat el-FATH meent dat op het ogenblik de ideologie secundair is.
Alle krachten moeten gebundeld worden om te komen tot een democratische staat
Palestina, waarin alle bewoners zelf kunnen beslissen over de vorm die deze staat
moet krijgen. De organisatie is zich heel goed bewust van de onmogelijkheid om
met het beperkte materiaal dat haar ter beschikking staat, een serieuze bedreiging
voor Israël te vormen: militair gezien is zij daarvoor te onbetekenend. Bovendien
begrijpen de FATH-leden ook heel goed dat wat zij voorstellen

6

Dit cijfer geeft slechts een orde van grootte aan, we hebben geen precieze cijfers ter
beschikking.
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- een staat waarin joden en arabieren op democratische wijze samenleven - slechts
realiseerbaar is via een radicale omwenteling in de mentaliteit van de Israëli's. De
guerilla-actie dient dan ook op de allereerste plaats om de Israëli's aan het denken te
zetten en ze te overtuigen van het feit dat er een Palestijns volk bestaat. Omdat het
een volk zonder land is, dat niets te verliezen heeft maar dan ook niet over andere
pressiemiddelen beschikt, is de enige weg om gehoord te worden - met enige hoop
op begrip - de gewapende actie. Ook moet niet vergeten worden dat el-FATH een
zeer belangrijk propaganda-apparaat in het leven heeft geroepen, en dat de militaire
actie het werk van slechts één branche van el-FATH is, die zich el-'Asifah (de storm)
noemt.
El-FATH is niet alleen de grootste en best georganiseerde organisatie, maar ook
de meest gematigde, juist vanwege het feit dat ze geen duidelijke ideologische keus
doet voor de toekomstige staat Palestina. Deze openheid maakt haar ook het meest
acceptabel voor de arabische ‘gastlanden’ van waaruit zij opereert. Maar daarover
straks meer.

2. FPLP (Volksfront voor de bevrijding van Palestina).
De organisatie die in belangrijkheid de tweede plaats inneemt is het ‘volksfront voor
de bevrijding van Palestina’, FPLP. Drie andere organisaties die zich om ideologische
en strategische redenen er van hebben afgescheiden, houden met de FPLP een
duidelijke overeenkomst in doelstelling7. Het grote verschil tussen deze organisaties
en el-FATH is dat zij zich niet beperken tot een strijd voor de bevrijding van het
bezette gebied, maar voor een revolutie in de hele arabische wereld. Hun belang is
sterk toegenomen sinds 1967, en dat laat zich snel begrijpen. Op de eerste plaats
heeft de zesdaagse oorlog aangetoond dat de Palestijnen niet op de arabische legers
moeten rekenen voor de bevrijding: die zijn daarvoor te zwak, maar vooral te weinig
één. Daar komt nog bij dat de arabische landen weinig ondernomen hebben om de
fedayîn daadwerkelijk te steunen. De Palestijnen hebben daaruit de conclusie
getrokken dat ze enkel en alleen op zichzelf aangewezen zijn. Eerst in Jordanië en
later ook in Libanon ondernam de regering - bang voor represailles van Israëlische
zijde - zelfs stappen om de actie van de fedayîn in te dammen. Vooral dit soort acties
hebben de Palestijnen ertoe gebracht deze regeringen als tegenstanders te zien, en
dat gaf vanzelfsprekend een ondersteuning aan die organisaties die, al van het begin
af aan, niet slechts de bevrijding van Palestina voorstonden, zoals el-FATH, maar
tevens de revolutie in alle arabische landen. Deze bewegingen analyseren de situatie
als volgt: de regeringen van de landen die al een

7

FPLP, leider: George Habache; FPDLP, leider: Nayef Hawatmeh; FPLP-Algemeen Bevel,
leider: Ahmed Jibrîl; OPA, leider: Ahmed Zaarour.
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revolutie beleefden, zoals Syrië en Egypte, zijn ondanks hun socialistische instelling
nog altijd in handen van minderheden en kleine belangengroepen. Nog sterker geldt
dit voor de landen waar geen revolutie plaats vond, zoals Jordanië en Libanon. Deze
minderheden zijn de speelbal van het imperialisme, dat via hen de arabische
verdeeldheid in stand houdt, de voornaamste oorzaak van alle mislukkingen van de
arabische politiek. Hetzelfde imperialisme dat via commerciële, militaire en politieke
belangen de arabische wereld in haar greep houdt en de arabische eenheid belet
gestalte te krijgen, ondersteunt Israël met wapens, kapitaal, propaganda, diplomatieke
hulp, enz.. De vijand van de arabische wereld is dus het imperialisme, niet slechts
in de gestalte die Israël er aan geeft, maar tevens in de vorm van bepaalde elementen
binnen de arabische landen zelf. Sterker nog, de strijd tegen Israël alleen heeft geen
zin: het arabische front is net zo belangrijk. Het heil voor de arabische wereld ligt
volgens deze organisaties in een communistische revolutie, die een einde moet maken
aan de uitbuiting van de arabische wereld door binnen- en buitenlandse machten; die
automatisch het zionistisch racisme zal doen verdwijnen en die aan het arabisch
chauvinisme een einde zal maken. Vanuit deze analyse moet de slogan ‘De weg naar
Tel Aviv loopt via Beiroet, Ammân, Riad, Koeweit en zelfs Damascus en Kairo’
uitgelegd worden. Deze analyse klinkt misschien erg dogmatisch in de oren van een
niet-communist. Toch bevat ze veel waarheid. Op de eerste plaats kan - ons inziens
- de hele joods-palestijns-arabische problematiek niet losgemaakt worden van de
veel uitgebreidere ontwikkelingspolitiek en de machtspolitiek die de ontwikkelde
landen aan de Derde Wereld opleggen. Het Nabije Oosten is een strategisch belangrijk
gebied en de olie blijft nog altijd een zeer voorname troef. Bovendien is het goed er
de nadruk op te leggen dat de arabische landen bij de Derde Wereld horen, met alle
gevolgen van dien: de naties die jarenlang onder buitenlandse overheersing geleefd
hebben (Turken, Fransen en Engelsen) zijn pas een twintig jaar of nog minder
onafhankelijke staten, met grenzen die lang niet altijd aan een realiteit beantwoorden;
verschillende onder hen hebben met een groot bevolkingsprobleem te kampen (vooral
Egypte); de buitenlandse cultuur, die overigens vaak veel goeds heeft gebracht, heeft
meestal de eigen cultuur verdrukt, zodat die slechts als een soort fossiel is blijven
voortbestaan: het identiteitsprobleem is voor deze landen verre van gering. Zonder
de moeilijkheden die Israël heeft, te onderschatten, lijkt het ons volkomen ten onrechte
dat dit land door de Verenigde Naties als een ontwikkelingsland gekenmerkt wordt
(het gemiddeld inkomen per inwoner is tweemaal groter dan de limiet die de
economisten stellen om de onderontwikkeling te kenmerken!). In het Nabije Oosten
vechten ontwikkelingslanden tegen een door de westerse wereld geholpen, technisch
en militair
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zeer ontwikkeld volk. Om een idee te geven van de omvang van deze hulp: alleen
al tussen 1949 en 1967 heeft Israël aan officieel in de betalingsbalans geregistreerde
hulp ongeveer 7 miljard dollar ontvangen, dat wil zeggen bijna evenveel als de som
van het nationaal inkomen van Egypte, Syrië, Jordanië en Libanon samen, gerekend
volgens het niveau van het nationale inkomen dat deze landen in 1966 hadden.
Een ander element van de analyse is dat de organisaties zich moeten mengen in
de binnenlandse politiek van de arabische landen. Zonder dat we er van overtuigd
zijn dat in deze landen een communistische revolutie plaats moet hebben, lijkt deze
positie ons realistischer dan die van el-FATH, want of de verzetsorganisaties dat nu
willen of niet, ze brengen door hun eenvoudige aanwezigheid al een omwenteling
in de arabische buurlanden van Israël teweeg. Hun aanwezigheid stelt het land aan
Israëlische represailles bloot en is daarmee een beslissende factor in de binnenlandse
politiek. De Libanese moeilijkheden van het laatste jaar hebben dat meer dan ooit
duidelijk gemaakt.
Maar, om op de verzetsorganisaties zelf terug te komen; zoals we al opmerkten,
heeft de FPLP drie afsplitsingen ondergaan. De oorzaak van deze splitsingen zijn
onenigheden van ideologische en strategische aard. Het gaat hier om de keuze voor
een Chinees of een Russisch communisme, om de mate van inmenging in de
binnenlandse politiek van de arabische landen, en ten slotte om het al of niet afkeuren
van terreuracties, waarvan burgers het slachtoffer kunnen zijn (aanvallen op
vliegtuigen, kantoren, ambassades, enz.). Wat betreft de terreuracties tegen burgers:
de fedayîn die deze acties goedkeuren, zijn slechts zeer gering in aantal. Het is
volkomen fout deze trieste acties zonder meer de fedayîn in de schoenen te schuiven:
de overgrote meerderheid keurt ze af, even sterk als de Nederlandse publieke opinie.

De arabische regimes en de verzetsorganisaties
Uit wat in het voorgaande gezegd is, blijkt wel dat de operaties van de
verzetsorganisaties de arabische regeringen voor een moeilijk probleem stellen.
Zonder in details op dit probleem in te gaan, kunnen we in het algemeen het volgende
constateren:
De verzetsorganisaties ontsnappen aan de controle van de plaatselijke macht en
geen enkele regering in de wereld stelt er prijs op zulke organisaties te huisvesten,
zeker niet wanneer ze een vrij grote bijval vinden bij de revolutionaire (en soms zelfs
bij de conservatieve!) elementen van de eigen bevolking. Dat geldt natuurlijk nog
in veel heviger mate wanneer deze organisaties zichzelf de revolutie in het gastland
ten doel stellen.
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Israël stelt de landen die de organisaties huisvesten aansprakelijk voor alle acties die
tegen Israël ondernomen worden. President Helou van Libanon heeft gelijk als hij
zegt: ‘Als er 300.000 vluchtelingen op zijn grondgebied leven, dan is niet Libanon
daarvoor verantwoordelijk, maar Israël dat deze bewoners uit hun huizen dreef. Als
deze vluchtelingen, omdat ze niet meer geloven dat hun recht op terugkeer
gehonoreerd zal worden, vechten en wapens dragen om hun zaak te verdedigen, dan
is Libanon daar niet verantwoordelijk voor maar Israël’8. Maar dat verandert niets
aan het feit dat Israël doorgaat de Libanese regering en de andere arabische regeringen
aansprakelijk te stellen. De represailles stellen de Libanese en de Jordaanse regering
voor onoplosbare problemen.
Tenslotte wordt de resolutie van de Verenigde Naties van 22 november (aanvaard
door Libanon, Jordanië en Egypte) door de verzetsorganisaties tot een onaanvaardbaar
compromis verklaard. In grote trekken komt deze resolutie er op neer dat de situatie
van vóór 1967 hersteld wordt en als definitief geaccepteerd (erkenning van de staat
Israël binnen de bestandslijn van 1949 en 1956). Deze oplossing - die overigens door
Israël tot aan de verklaring van Mevr. Golda Meïr in de meimaand van dit jaar
onaanvaardbaar geacht werd - is misschien een aanvaardbaar compromis voor de
arabische landen, maar maakt geen eind aan het probleem van de Palestijnen die
sinds 1949 uit hun vaderland verdreven zijn.
Om al deze redenen zijn de fedayîn vaak gerespecteerde, maar buitengewoon
lastige gasten. Verschillende arabische regeringen hebben daarom de zaak in eigen
handen genomen door een eigen organisatie te stichten voor de fedayîn en alle andere
aan banden te leggen. Syrië heeft zo al-Saïka gesticht, Irak de FLA en Egypte heeft
de nadruk gelegd op de speciale commando's. EL-FATH oordeelt deze organisaties
weinig doelmatig, omdat ze geen vrijheid van handelen hebben, en omdat ze
verdwijnen moeten zodra het regime dat hen steunt zou komen te vallen. FPLP en
de verwante organisaties zien er natuurlijk een soort verraad aan de Palestijnse zaak
in, omdat ze juist gesticht zijn om een arabische revolutie te beletten, terwijl de FPLP
meent dat deze revolutie een noodzakelijke stap is om tot bevrijding van Palestina
te komen.

De eenheid van de verzetsorganisaties
De moeilijkheden met de arabische regeringen, de ideologische verschillen en de
afwijkende opvattingen over de aard van de te voeren actie maken de eenheid van
de verzetsorganisaties natuurlijk buitengewoon moeilijk. Con-

8

Openingsrede voor ‘La Conférence Mondiale des Chrétiens pour la Palestine’, Beiroet, 7-10
mei 1970.
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flicten duiken dan ook regelmatig op, maar worden bijna steeds gevolgd door een
grotere mate van eenheid. Na conflicten in februari van dit jaar hebben discussies
geleid tot een vrij uitgebreid platform waarover alle organisaties het eens zijn. In dit
platform is het communisme niet genoemd, maar wel is duidelijk dat sommige
elementen van zijn analyse een duidelijke plaats gekregen hebben. De belangrijkste
punten uit het akkoord zijn de volgende:
1) De Palestijnse revolutie vormt één geheel met de moderne arabische revolutie
en tevens met de wereldbeweging voor de nationale bevrijding, die het imperialisme
en het internationale zionisme bestrijdt; 2) het doel van de Palestijnse strijd is om
Palestina in zijn geheel te bevrijden, zodat al zijn bewoners samen kunnen leven met
gelijke rechten en plichten voor ieder, in het kader van de aspiraties van de arabische
natie naar eenheid en vooruitgang; 3) de resolutie van de Verenigde Naties van 22
november wordt, mét de voorstellen die een Palestijnse staat willen stichten op een
gedeelte van het Palestijnse grondgebied, verworpen als een poging tot liquidatie
van het Palestijnse probleem zonder het als zodanig te onderkennen; 4) omdat de
Palestijnen menen het recht te hebben te opereren vanuit de buurlanden van Israël,
verklaren zij zich volkomen onafhankelijk ten opzichte van alle arabische regimes,
en weigeren elke poging van deze regimes om hen te overheersen of onder voogdij
te stellen te aanvaarden.
In onze titel noemen we de verzetsorganisaties een poging tot verzoening. Aan
velen zal echter wat we tot nu toe uiteenzetten, allesbehalve als een verzoeningspoging
voorkomen, zelfs niet als we abstractie maken van de afkeurenswaardige terreurdaden
van sommige organisaties. Het lijkt ons echter duidelijk dat er geen vrede, maar
liquidatie van één van beide partijen voortvloeit uit de huidige situatie; daarom is
het positief dat de verzetsorganisaties niet slechts streven naar een verandering in
het Israëlische kamp, maar evenzeer naar een verandering bij de arabieren. Misschien
vertoont hun analyse gebreken (door hun dogmatisme of vanwege hun sterk
idealistische instelling), maar zij is ook een poging tot begrip van de huidige situatie,
die uitstijgt boven het niveau van een steriele oppositie.

Conclusie
Het is onvermijdelijk dat wie zich enigszins intensief met het Nabije Oosten
bezighoudt, de rechten van één van beide partijen voorop stelt. De staat Israël is
gesticht vanuit de zorg om aan joden een land te geven waarin zij niet langer aan de
bedreiging bloot staan om een vervolgde minderheid te worden, en waarin zij de
eigen cultuur weer tot leven kunnen brengen. Wie deze zorg benadrukt, zal beginnen
met te stellen dat er een staat Israël moet
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zijn die de joden dit bestaan waarborgt. Dat de stichting van deze staat en de politiek
van expansie die daarop volgde (vanwege de arabische druk, maar ook vanwege
doelbewuste inwendige expansie) tot het verdrijven van anderhalf miljoen Palestijnen
leidde, zal hij zeker betreuren, maar tevens als een voldongen feit beschouwen.
Uitgaande van het axioma van de joodse staat Israël, zal hij pogen dit onrecht zoveel
mogelijk te verzachten. Men kan zich echter met evenveel recht aan de andere kant
opstellen en uitgaan van het feit dat er een groot onrecht aangedaan is, op de eerste
plaats aan de arabische bewoners van Palestina, en op de tweede plaats aan de
arabische staten die sinds 1947 slachtoffer werden van Israëlische agressies; wie zich
zo opstelt, zal voorop zetten dat aan Palestijnen en arabieren recht gedaan moet
worden. Maar hij zal niet uit het oog verliezen dat ook voor de joden een oplossing
gevonden moet worden. Hij zal echter deze oplossing voor de joden niet kunnen zien
in een uitsluitend joodse staat op arabisch terrein. Hij zal constateren dat de staat
Israël in feite een jammerlijke mislukking is, omdat ze bedoelde de joden een veilig
bestaan te geven, terwijl in feite de joden nergens op de wereld zó onder druk staan
als in de arabische wereld: het resultaat is tot nu toe precies het tegenovergestelde
van het bijvoorbeeld door Herzl beoogde doel.
De twee posities gaan uit van een sympathie en wij zijn van mening dat de
confrontatie van deze twee sympathieën de meeste kans biedt op een enigszins
rechtvaardige oplossing. Het eerste waarnaar gestreefd moet worden is een
vermindering van haat en wantrouwen en de daaruitvolgende opinie die alle recht
aan één kant en alle onrecht aan de andere zet. Vaak hoort men de opmerking: ‘Maar
laat de arabieren nu minstens eens beginnen met Israël te erkennen’, doch men vergeet
er de pendant aan toe te voegen: ‘laat de Israëli's nu eindelijk eens de Palestijnen au
sérieux nemen in plaats van ze te beschouwen als een stel misdadige terroristen’. Zo
vergeet men ook dat aan de door de arabieren verworpen slogan ‘de joden de zee
in’, een door de Israëli's nooit erkende slogan beantwoord: ‘de arabieren de woestijn
in’. Het is dus niet vanwege een aardige en geweldloze positie van de Palestijnse
verzetsorganisaties dat we hun streven als een poging tot verzoening betitelen. Maar
het is vanwege de zorg om het onrecht zoveel mogelijk aan twee kanten te herstellen.
Hun visie is, dachten we, opbouwend en biedt als zodanig hoop in een uitzichtloze
situatie. Dat blijkt uit wat een OLP-vertegenwoordiger eind vorig jaar zei: ‘De
voorgestelde oplossing is niet slechts in het voordeel van de Palestijnse arabieren,
maar ook in dat van de joodse gemeenschap. De joden zouden zich eindelijk thuis
kunnen voelen en geaccepteerd. Het doel van de joodse immigratie en de vestiging
in Palestina is altijd geweest een toevluchtsoord en een haven te vinden, maar men
heeft steeds gepoogd dit te bereiken tegen de wil van

Streven. Jaargang 23

1055
de Palestijnse arabieren in. Het resultaat - verwerping en geweld - is te goed bekend
om het nog te beschrijven. Alleen de instemming van de Palestijnse arabieren kan
de joden in Palestina een echt vreedzaam thuis verschaffen, niet hun machtige leger
en evenmin hun oppermachtige beschermers. Alleen de formule van de democratische
staat voor joden en arabieren kan bereiken dat de arabieren voorgoed hun grieven
en hun lijden begraven, samen met hun wapens’9.
We dachten dat dit reële taal was, al zal er - jammer genoeg - nog veel moeten
gebeuren vóór deze voorstellen werkelijkheid worden. Maar het lijkt ons de moeite
waard ernaar te streven, met de Palestijnen.

9

Toespraak van een OLP-vertegenwoordiger, op de conferentie die op Cyprus gehouden werd
van 29 september tot 4 oktober 1969.
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Mati Unt: leven in ‘kosmische’ dimensies
M.A. Lathouwers
In het Sovjetrussische literaire tijdschrift Joenostj verscheen medio 1968 een
opmerkelijke novelle van de jonge Estoonse auteur Mati Unt: Over de mogelijkheid
van leven in de kosmos1.
De titel van deze novelle heeft niet zozeer een letterlijke, dan wel een figuurlijke
betekenis: men moet weer leven in ‘kosmische maatstaven’, in een ‘kosmische’
openheid ten overstaan van alle dimensies van het leven, ook en zelfs vooral ten
overstaan van die dimensies die men uit het oog verloren heeft. Unts novelle wordt
dan ook gedragen door een vragen naar de zin van het leven; of eerder nog: naar de
wijze waarop men met betrekking tot deze zin van het leven tot meer klaarheid komen
kan. De grondgedachte is daarbij wel: dat een louter wetenschappelijke benadering
en de daarmee samenhangende eenzijdig-utilitaristische doelgerichtheid een drastische
verschraling betekent. Omdat men bij een dergelijke benadering voorbijgaat aan het
werkelijke, levende leven met zijn soms numineuze geladenheid en zijn ongekende
dimensies; dimensies die nooit zijn te verdisconteren in het coördinatenstelsel van
wetenschap en utilitarisme.
Zowel wat stijl als wat inhoud betreft steekt Mati Unt's novelle ver uit boven de
gemiddelde Sovjetliteratuur. De dialogen en de poëtische tekening van situaties en
gebeurtenissen hebben met socialistisch realisme niet veel meer te maken. Wat Unt
zelf opmerkt over zijn eigen schrijfwijze laat duidelijk zien, dat dit doorbreken van
het socialistisch realisme voor hem geen verandering van stijl omwille van de stijl
is. Hij kiest een andere stijl, omdat die naar zijn mening de beste benadering en de
meest adaequate weergave verzekert van dat flitsend-veranderlijke en beweeglijke
van de menselijke geest zelf; omdat ‘de mensen nooit zo logisch denken als in boeken
geschreven wordt; omdat hun geheugen niet dat afgerond-zijn en die concreetheid
kent van filmbeelden en omdat de weergave van een dergelijk complex en chaotisch
totaal zelfs James Joyce boven zijn krachten zou gaan’n. De stijl van Unt is eerder
‘onbewust’, hij weerspiegelt de

1
n

Joenostj 7, 1968, pp. 55-74.
T.a.p., p. 61. Twee andere Sovjetauteurs, die in hun stijl invloed van Joyce verrieden: Valentin
Katajew en Wassilii Aksjonow, werden daarover door de officiële kritiek ernstig berispt.
Joyce is in de Sovjet-Unie nog altijd taboe. Voor Katajew cfr. mijn artikel: Valentin Katajew
blikt terug, in Streven, februari 1968, pp. 489 e.v.; voor Aksjonow cf.: Over winnende
verliezers, in Streven, januari 1967, pp. 380 e.v..
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‘stream of consciousness’ en is als zodanig alleen al een opvallend fenomeen in de
Sovjetliteratuur. Herinneringen, dromen en flarden uit het onbewuste spelen hier
voortdurend mee. En dit alles wordt gedragen door een ernstige bezinning op de
waarden van het in het Sovjet-leefklimaat nogal verwaarloosde innerlijk, op
antropologische thema's als de liefde. Mati Unt schijnt daarbij soms te denken aan
een mogelijke synthese tussen wetenschappelijke doelgerichtheid enerzijds en een
directe, innerlijke beleving van het levende ogenblik, van het nu in al zijn
schakeringen en zijn wonderlijke onherhaalbaarheid anderzijds3. Maar het is toch
vooral vanuit dit laatste, dat de schrijver vraagt naar de ultieme waarheid over de
menselijke existentie.
Het devies dat Unt zijn novelle meegaf - een citaat uit Terre des hommes van de
St.-Exupéry - spreekt al voor zich:
‘Hij zegt: je bidt nooit.
Hij zegt: - waartoe dienen al je vliegtuigen,
En je radio en al je comfort,
Als je de waarheid niet hebt?’
Een kennis van de werkelijkheid die rationaliserend en objectiverend in de dingen
slechts potentieel comfort ziet, voert ons in ieder geval niet tot de waarheid, stelt
Unt. Zijn twijfel, of een puur-verstandelijke benadering van de werkelijkheid - een
benadering die wél pretendeert de waarheid te onthullen - inderdaad zo'n zege is als
ze voorgeeft te zijn, en of de winst op het vlak van het empirisch kenbare niet een
verlies aan diepte betekent, spreekt duidelijk uit het volgende citaat. De hoofdfiguur
van de novelle, de student Enn, denkt daar sarcastisch: ‘De hedendaagse mens verbergt
zijn gevoelens, en alleen nog maar met behulp van de wetenschap kun je je daarin
oriënteren. Ik vraag me overigens af of er niet heel wat lieden zijn waarin niets meer
te oriënteren valt en niets te verbergen. Het is voor een bedelaar tamelijk moeilijk
om rijk te lijken. Natuurlijk, een rijke kan doen of hij arm is; maar in zo'n geval is
zijn geweten duidelijk niet in orde en zijn z'n gedachten oneerlijk’4.
Een van de aanhangers van de genoemde wetenschappelijke houding is de docent
in de astrofysica Scheffer, bij wie Enn college loopt. Deze laatste komt met zijn
leraar in botsing, wanneer tijdens een gesprek plotseling het

3

4

In de hedendaagse Sovjetliteratuur komt dit thema van een mogelijke dialectische synthese
tussen wetenschap en kunst meer voor. Zie bv. mijn vorige bijdrage in Streven, Een alternatief
voor Marcuse's eendimensionale mens? (okt. 1969, pp. 63-77).
Joenostj 7, 1968, p. 56.
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begrip science-fiction valt. Nu moet men weten, dat dit literaire genre in Rusland
nogal verschilt van wat men daaronder in het Westen verstaat5. Men verwacht er
eerder van dat het ‘de rol van het filosofische proza op zich zal nemen’ en ‘ons de
filosofische roman van de twintigste eeuw’ zal schenken6. Inderdaad staat de Russische
science-fiction vaak in het teken van een pogen om wetenschap en kunst, ratio en
intuïtie samen te brengen en vandaar uit een nieuw perspectief op zin en doel van
het leven te openen. en wel een perspectief met een oneindigheids-dimensie. Scheffer
wuift dergelijke literatuur weg, zoals hij trouwens ook doet met poëzie en fantasie,
fenomenen die hij als natuurwetenschappelijk denker maar moeilijk plaatsen kan:
‘Vandaag heeft de docent Scheffer met ons gesproken over de zogenaamde
science-fiction. Hij zei, dat dit genre de jongeren verpest en dat uit de vereerders van
een dergelijke literatuur nooit echte geleerden zullen voortkomen. ‘Ze storten zich
tot over hun oren in de boeken en zien zich dan op Venus of op weg naar de
Andromeda-nevel7. Maar op het Instituut voor Hoger Onderwijs heeft men duidelijk
gemaakt, dat die reizen naar verre werelden er niet zo spoedig zullen zijn, dat ze er
misschien helemaal nooit zullen zijn. En dat, als ze al zullen beginnen, dit dan niet
voor iedereen zal zijn. En tot zo lang zullen de arme kereltjes zich tevreden moeten
stellen met de berekening en de bestudering van de spectra’.
Ach, als het eens inderdaad allemaal zo simpel was. Onlangs heeft men in de
kranten nog eens geschreven over de ‘paradox van Sterner’ die, zoals men weet,
hierin bestaat, dat er sinds 1927 een zwakke echo wordt opgevangen op de signalen
van korte-golf zenders. In 1960 werd de hypothese opgesteld, dat we hier niet te
maken zouden hebben met een gewone echo, maar met de signalen van een
interplanetair station. De docent Scheffer spot met dergelijke hypothesen en meent,
dat zo'n hypothese geen wetenschap is maar poëzie (het woord poëzie heeft in zijn
mond een onmiskenbaar kwetsende klank). Op zijn manier heeft hij natuurlijk gelijk.
Hij is immers een ‘geleerde’! Maar toch denk ik, dat die poëzie mij voortdurend
heeft bekoord, me zelfs op die avonden bekoorde, wanneer ik overdag vast besloten
was, een ‘echte geleerde’ te worden...’8.

5

6
7

8

Van de Russische science-fiction heet het bijvoorbeeld, dat ze ‘in duidelijk onderscheid van
de science-fiction der kapitalistische landen oproept tot studie en inzicht’; dat ze ‘allerlei
onzuiverheden vermijdt, geen mystificaties kent, kortom: niet die geestelijke chaos die de
buitenlandse science-fiction in hoge mate bezoedelt’ (resp. in Almanach naoetsjnoj fantastiki,
1964, p. 3 e.v.; Fantastika, 1962, p. 3 e.v.).
A. Urban: Science-fiction of filosofie?, in Newa 7, 1965, p. 172 e.v..
Scheffer zinspeelt hier op de roman De Andromeda-nevel van I. Jefremow, een van de
belangrijkste science-fictionauteurs van Sovjet-Rusland. Deze roman is een goed voorbeeld
van wat men hierboven met ‘filosofische roman’ bedoelde.
Joenostj 7, 1968, p. 60.

Streven. Jaargang 23

1059
En iets verder spreekt Enn in gedachten tot Scheffer, ietwat spottend en duidelijk de
betekenis van diens wetenschappelijke bijdrage tot het geluk van de mensheid
relativerend: ‘.... Wat moet ik doen, hooggeachte docent Scheffer? Misschien kunt
U me uw masker van verstandig mens lenen? Dan kunnen we samen naar het carnaval
gaan van de “verstandige mensen”, om er mazurka's en polonaises te dansen. Dan
kunnen we vervolgens eens een gok doen: laten we tot geluk van de mensheid
bijvoorbeeld eens gesmolten tin uitgieten’.
Mati Unt ziet een intrinsieke samenhang tussen het levensvreemde karakter van
een rationeel-wetenschappelijke benadering van de werkelijkheid à la Scheffer, de
even levensvreemde abstracte denkconstructies van de filosofie in een dergelijk
geestesklimaat, én de geestelijke armoede en inertie - het een-dimensionale karakter
- van de mensen om hem heen. Voor hem zijn dit drie facetten van eenzelfde verkeerde
levenshouding. In de geest roept hij al zijn medemensen op, deze dodelijke sleur
waarin ieder voor zich leeft, te doorbreken, om te komen tot werkelijke levensernst
en echte communicatie:
‘In huis is het stil. Ik heb geen zin meer om verder te lezen. Ik doe het uitermate
belangrijke filosofische boek dicht. Die geweldige verstandelijke constructie doet je
alleen maar geeuwen. Ik open het raam. De stad maakt zich klaar om te gaan slapen.
Wat doen de mensen daar allemaal achter die ramen? Maar vragen zonder de hoop
een antwoord te krijgen is een zinloze krachtenverspilling. Je kunt het je beter
voorstellen.
Maar plotseling rijst voor mijn ogen een plaatje op uit een leerboek van de lagere
school. Op dat plaatje leest vader de krant, moeder een boek, grootvader luistert naar
de radio, grootmoeder breit een kous en de kinderen spelen. Ik stel me duizenden
van deze woningen voor in deze nachtelijke stad en denk me daarbij in, hoe de
activiteiten van al deze gezinnen als het ware gesynchroniseerd zijn. Alle
grootmoeders breien in hetzelfde ritme, alle vaders lezen het artikel In het Franse
parlement, alle moeders hebben Leven en liefde in hun handen, alle grootvaders
luisteren naar dezelfde liedjes op de radio, alle kinderen spelen met rood-blauw
gestreepte speelgoederen. Maar plotseling schrikt één van die lezende mensen op,
hij rent naar het raam en gooit het open. Hij beseft dat hij wellicht nog maar weinig
tijd te leven heeft en misschien moet hij nog iets ondernemen, misschien moet hij
wel tot alle lezende, breiende, luisterende en spelende mensen schreeuwen: open alle
vensters! Laten we elkaar leren kennen. De nacht is nabij. Maar waarom schreeuwt
hij niet? Het is stil alom’9.
Behalve de eerdergenoemde Scheffer is er nog een tweede figuur in Mati

9

T.z.p..
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Unt's novelle die de eenzijdigheid van zijn leefklimaat verdedigt en zich er tegelijk
het slachtoffer van maakt: de jonge filosoof Vello. Aanvankelijk een volkomen
normale jongen met belangstelling voor het leven, verandert hij in zijn studententijd
plotseling in een soort robot, die alleen nog maar ‘functioneel’ kan denken: ‘Vello
verklaarde plotseling, dat hij geen tijd meer had om zich bezig te houden met “onzin”.
Hij ging niet meer naar café's, dronk geen wijn meer en maakte geen afspraakjes
meer met meisjes. Omdat “de hedendaagse mens zijn gevoelens moet reserveren
voor de vrije tijd. De enige weg die er voor de huidige mens openstaat is: werken en
zich ontwikkelen, met de tanden op elkaar”, zei Vello’10.
Tot werkelijk menselijk contact is deze Vello dan ook niet meer in staat. Esther,
de vrouw met wie hij samenleeft, voelt dat goed aan in de wijze waarop hij met haar
converseert: ‘Ik hoor in deze zinnen de galm van de leegte. Je kunt immers
onmiddellijk merken, wanneer mensen niets meer te zeggen hebben of te doen hebben.
Meteen begrijp je, dat alles al is uitgeput’11. Uit de gesprekken die Vello in de loop
van de novelle met deze Esther heeft, komt zijn gefrustreerdheid inderdaad steeds
duidelijk naar voren:
‘Eens zei Vello:
- Gedachten en emoties zijn maar een luchtspiegeling. Je moet jezelf weten te
beheersen, dan verdwijnt die vanzelf.
- En wat dan? - vroeg ik....
- En wat dan? - vroeg ik nogmaals....
- Dan zal ik een goed specialist worden.
- En dan?
Hij werd woedend.
- Verdomd! Dan zal ik ‘nuttig’ zijn.
- Maar gelukkig?
- ....
- Naar de duivel met dat geluk. We komen er heus wel zonder dat....12.

10
11
12

T.a.p., p. 62.
T.a.p., p.65.
Het tijdschrift Joenostj publiceerde in 1966 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 (Joenostj 6, 1966, pp. 75-76). Bij een enquête bleek, dat de overgrote
meerderheid geluk omschreef als: het bereiken van een doel. Hetzelfde probleem komt ook
aan de orde in L. Oboechowa's roman De mopperaarster (Newa 1, 1961, p. 29), in J.
Kazakows vertelling In de nevel (cf. Molodaja Gwardia 5, 1964, p. 294 e.v.) en in Antsjarows
roman Deze blauwe april (Moskwa 5, 1967, p. 8); evenzoveel bewijzen, hoe urgent dit
probleem kennelijk in de Sovjet-Unie is.
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- .... En de liefde dan...? vroeg ik hem opzettelijk (dat vroeg ik nu al voor de zoveelste
keer).
- Liefde kán er misschien zijn - zei Vello heel vurig - maar ze moet ons niet van
het leven afhouden. Liefde is als een droom. Tijdens het dromen kan niemand iets
serieus ondernemen.... Liefde kán misschien bestaan, maar de idee, het ideaal móet
er zijn...’13.
Iets serieus ondernemen, dat is wat Vello alleen maar wil. Doelgericht en nuttig
functioneren, zolang hij leeft: ‘Niemand weet wanneer het zijn tijd is. En dan zal
plotseling blijken dat we niets gedaan hebben, alleen maar voorbereidingen hebben
getroffen om iets te doen. Dat we onze tijd in ledigheid hebben doorgebracht. Dát is
wat er kan gebeuren’14.
Korte tijd later, als Esther hem de raad geeft zich eens te ontspannen, zich eens
los te maken uit zijn arbeidspsychose, is hij verontwaardigd over zo'n voorstel. Met
nadruk verklaart hij dat het leven-van-nu dient te worden opgeofferd aan de toekomst.
En tegelijk laat hij nog eens duidelijk zien, hoe weinig waarde hij aan alles wat met
het innerlijk te maken heeft toekent:
- ‘Luieren op de divan? Zeg me eens: wie zal de wereld dan verder helpen? Iemand
moet dat toch doen? Behalve die lawaaierige en reflecterende intellectuelen moet er
toch ook iemand zijn die iets doet. Je kunt rode vierkanten schilderen, je kunt wroeten
in allerlei roerselen van de ziel, je kunt van alles doen. Maar het werk doen de anderen.
- Hij ademde zwaar. - Denk niet dat ik een idioot ben, vervolgde hij. Maar ik vraag
je: wie zal de wereld verder helpen?
- Waarheen?....
- Hoezo, waarheen?.... De historische ontwikkeling is gedetermineerd. Er is wat
er moet zijn. En er is datgene wat nog moet komen. Maar ‘hoe het zou kunnen zijn’,
daarover te spreken is zinloos.... In zekere zin moeten we onszelf opofferen.
- En in zekere zin wil ik nu wel een kind hebben, zei ik plotseling.... Hij zweeg.
Alsof hij het niet had gehoord. Ik voelde me opgelaten.
- Als we éénmaal onvoorzichtig zijn, hoor ik zijn stem weer, zijn we nergens meer.
- Waarom?
- Omdat dan de burgerlijke knusheid ons uit zal zuigen. En dat zó zal doen, dat
we het zelf niet eens merken.
- En wat denk jij dan te doen?
- Ik?
- Ja.

13
14

T.a.p., p.72.
T.a.p., p. 63.
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- Ik moet maar aan één ding denken...’15.
‘Is hij zo soms altijd’, vraagt Esther zich dan ook verbitterd af. ‘Is hij misschien
zelfs dan zo, als zijn lippen zich tegen de mijne aandrukken, als zijn handen mij
omklemmen? Doet hij dan geen “afbreuk aan zijn princiepen” en heeft hij er dan
later geen spijt van? Als ik bij hem ben, kan ik nooit blij zijn. Vaak overvalt me dan
de angst of ik wel überhaupt met iemand gelukkig kan zijn. Of er wel überhaupt
iemand te vinden is die niet de hele tijd zit te filosoferen?’16.
Esther leeft heel onmiddellijk in het heden en beseft al te goed, dat ze de zin van het
leven hier, in dit korte haar toebedeelde tijdsbestek, zal moeten vinden en niet in die
geëxtrapoleerde ‘betere wereld’ die haar van het heden vervreemdt. Niet alleen in
de geciteerde passage, maar in heel Unts novelle treedt ze op als de tegenpool van
Vello. Zij is het ook die het duidelijkst de opvattingen van de schrijver zelf over
leven en levenszin vertolkt. Centraal staat bij haar de gedachte, dat men zijn leven
niet moet ophangen aan een fictieve toekomst; dat men de waarde en de betekenis
van het heden niet bepaald mag laten worden door een dergelijke onbekende factor.
Het levende heden, zoals zich dat uitspreekt in een concreet mensenleven, bevat naar
haar overtuiging in zich een te grote eigen rijkdom en heeft een te duidelijke eigen
diepte, om alleen maar te dienen als springplank voor een verborgen ‘later’.
In directe samenhang met de bovenstaande gedachte spreekt Esther ook haar
bezorgdheid uit over een levenssfeer waarin abstract getheoretiseer over het leven
het leven zelf heeft laten verkommeren. Zij herinnert zich de nonchalante wijze
waarop iemand uit haar omgeving eens sprak over de dood van een
gemeenschappelijke kennis. Het is deze herinnering die het vertrekpunt wordt van
wat men haar geloofsbelijdenis zou kunnen noemen: ‘Ik ken iemand die over een
stervende zei: “Er is niets aan te doen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het toch
wel een beetje jammer zou vinden, wanneer hij zou sterven“. En hij glimlachte
daarbij, alsof hij nog verlegen was ook met zijn goedheid. Soms moet ik 's nachts
daaraan denken. Bijvoorbeeld wanneer de maan me recht in mijn gezicht schijnt.
Kil, stil en wreed. Dan komen er allerlei gedachten in me op. Sommige mensen leven
alleen maar in reflecties. Zoals Vello bijvoorbeeld. Ik heb Enn al gezegd, dat die
filosofie bij ons in huis me kokend van woede kan maken. Ze denken allemaal maar
na over het leven, maar zelf leven willen ze niet. Enn vertelde ook, dat de mogelijkheid
van leven in de kosmos hem nog altijd interesseert. Volgens hem hangt er heel veel
van af, of er in de ruimte van
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T.a.p., pp. 66-67.
T.a.p., p. 62.
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het universum nog andere civilisaties bestaan. Alsof dat twee verschillende dingen
zijn: of wij nu alleen bestaan, als enig en bijzonder fenomeen, of dat er nog anderen
zijn die op ons lijken. Enn zei, dat in het eerste geval de mogelijkheid van een
ondergang van de mensheid hem niet zo zou kwellen. Een toevallige manifestatie
van de evolutie der materie zou acceptabel zijn. Toevallig is het ontstaan, en even
toevallig zal het verdwijnen en niemand zal er nog om treuren. Maar als er nu eens
andere civilisaties zouden zijn, dan betekent dit dat wij een wetmatig en normaal
fenomeen zijn. En dan zou het gewoon beschamend ten opzichte van die anderen
zijn, dat wij ons niet overeind hielden. Zo sprak Enn. Maar dat alles is te ingewikkeld
en staat te ver van me af. We doen almaar iets in naam van iets, voor iemands nut,
voor de toekomst. En alleen hij schijnt het recht te hebben zich met andere mensen
bezig te houden wiens werk eerst helemaal in orde is. Enn maakt zich zorgen over
de mensheid. Maar ik heb die mensheid nog altijd niet met mijn eigen ogen gezien.
Ik ben alleen maar mensen tegengekomen’17.
Esther ziet dus zelfs Enn bedreigd door dit gevaar zich teveel te verliezen in van het
werkelijke leven vervreemde, abstracte theorieën. Dezelfde Enn, die we eerder de
poëtische dimensie van het leven hoorden verdedigen tegen de
eenzijdig-wetenschappelijke levensvisie van zijn leraar in de astrofysica. Toch weet
Enn tenslotte te ontsnappen aan het door Esther aangewezen gevaar. Het is vooral
zijn groeiende liefde voor haar, die hem de weg wijst terug naar het levende leven.
Van deze liefde begrijpt hij steeds beter dat dit iets is ten overstaan waarvan elke
‘verklaring’ alleen maar klinkt als een banaliteit: ‘Nooit zullen we dit begrijpen. Dit
is te geweldig.... Je begrijpt niets, en nooit zul je het begrijpen, je begrijpt het niet
en nimmer...’18. Dit is het enige wat hij erover weet te zeggen. En dit wonder van
liefde doet hem ook weer het wonder ontdekken dat leven heet.
Zo krijgt geleidelijkaan ook zijn belangstelling voor de kosmische ruimte en de
oneindigheid, waarover hij het steeds heeft, toch een andere gerichtheid. Ze komt
meer en meer te liggen in het perspectief van een levend heden. Wanneer een ander
hem nu een wetenschappelijke verklaring suggereert voor die oneindigheid en hem
vertelt dat die wel eens zou kunnen bestaan in een ‘oneindig aantal dimensies’, maar
onder dimensie slechts verstaat wat de mathematica daarmee bedoelt, wijst hij die
verklaring direct van de hand. Omdat hij het mysterie toch liever mysterie laat.
Opmerkelijk is daarbij, dat hij hier een vergelijking maakt met de onsterfelijk-
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T.a.p., p. 66.
T.a.p., pp. 68-69.
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heid van de ziel, waarover hij eveneens geen theorieën wil horen maar niettemin
toch in zegt te kunnen geloven19.
Aan het einde van de novelle is Enn er tenslotte evenzeer als Esther van overtuigd,
dat het leven alleen maar in het heden beleefd moet worden. Wanneer hij twee
gelieven ziet peinst hij: ‘Ze kijken naar elkaar, alsof ze een bevestiging zoeken van
de waarheid dat het geluk er altijd alleen nu is, hier precies op dit ogenblik, terwijl
mijn hart slaat. Precies op dit moment van die ene hartslag en al niet meer van de
volgende’20.
Mati Unt besluit zijn verhaal met een symbolisch beeld. Esther zit in de nacht voor
de televisie. Ze heeft die na de beëindiging van de zendtijd opzettelijk aan laten staan.
Ze kijkt naar de blauwe flikkering en luistert naar het vreemde, vage geruis. Ze wacht
vanuit een totale openheid voor het leven met zijn nog onbekende dimensies en zijn
oneindige perspectief - en eerst hier wordt dit oneindige levende werkelijkheid - als
het ware op een wonder:
‘De blauwe leegte siddert. Het is al over middernacht. Maar ik heb de televisie
nog niet uitgedaan. Eens, toen ik al een volwassen meisje was, zat ik precies zo voor
de televisie en dacht ik: de antennes op het dak hebben nog steeds hun oren gespitst.
En wie weet, misschien verdwaalt er een roepstem uit een verre wereld, door deze
lagen heen, door onweer en wind, door duisternis en regen; misschien zal dat enige
signaal hierheen komen, in deze stad, in deze straat, in dit huis, misschien zal het
even, één minuut, een halve minuut, een paar seconden, één ogenblik hier oplichten
op dit lege, wachtende scherm. Misschien zal dat iets anders zijn, iets nieuws wat
wij nog niet kennen, maar wat ons zal helpen. En ik durfde de televisie niet uit te
schakelen, want stel dat ik zou inslapen: wie zou dan dat signaal opvangen, dat
misschien maar een paar keer in een paar honderd jaar, in een paar miljoen jaar
gegeven wordt?
Zo is het ook nu: ik zit, en het venster houdt mij opnieuw vast op mijn plaats. Het
is al kwart voor een, maar ik durf me niet te verroeren...’21.
Mati Unt's novelle Over de mogelijkheid van leven in de kosmos is er opnieuw een
duidelijk voorbeeld van, dat de huidige Sovjetliteratuur steeds minder vrede kan
nemen met een wereldverklaring waarvan de argumenten uitsluitend op langs
wetenschappelijke, empirische en rationele wegen verkregen gegevens berusten.
Men beseft dat het bestaan, dat heel de werkelijkheid veel meer is dan zich in de
genoemde categorieën vangen laat; en dat deze categorieën dus - hoe belangrijk zij
op zich ook mogen zijn voor
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T.a.p., p. 68.
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T.a.p., p. 75.
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de verklaring van een aantal verschijnselen - niet het laaste woord kunnen zijn dat
over het bestaan gesproken wordt. Met name in de intuïtie vermoedt men een
ervaringsmedium dat ons de weg wijst naar een méér. Dit méér is dan geen
randverschijnsel, geen versiersel van de werkelijkheid, maar iets dat wezenlijk tot
die werkelijkheid behoort, zelfs het meest essentiële daarvan uitmaakt. Dit betekent,
behalve een doorbreking van iedere ideologie van een welvaartsmaatschappij - de
ideologie waar Marcuse stelling tegen neemt - ook een doorbreking van de
partijdogmatische werkelijkheidsvisie die in de Sovjet-Unie nog het alleenrecht heeft
en die in Unts novelle wordt verdedigd door Vello. Wanneer Merleau-Ponty zegt
dat ‘de wijsgeer het wonder boven elke verklaring verheft’22, vraagt hij zich af, of
men vanuit een dergelijke visie nog wel op basis van wederzijds begrip met de
objectieve geest van een strak, partij-dogmatisch marxisme zou kunnen spreken. Dit
maakt de doorbraak van een werk als dat van Mati Unt - dus binnen de Sovjetliteratuur
zelf - des te belangrijker.

22

Geciteerd in R.C. Kwant, De fenomenologie van Merleau-Ponty, Utrecht, 1962, p. 150.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Midden-Oosten
Drie jaren na de zesdaagse oorlog, d.w.z. drie jaren nadat het vuren werd gestaakt,
is er in zeker opzicht nog steeds niets veranderd. Voortdurend bedreigd vanuit de
aangrenzende landen Egypte, Jordanië, Syrië en Libanon opereert Israël vanuit een
positie van kracht zolang het zowel in de lucht als op de grond een overwicht bezit.
Consequent beantwoordt het elke aanval op zijn grondgebied en is zo in staat een
uiterst kwetsbare veiligheid te handhaven en mogelijk verkiest Tel Aviv deze situatie
toch boven een officiële wapenstilstandsovereenkomst, die toch elk ogenblik zou
kunnen worden verbroken; het weet nu tenminste waar het aan toe is. Volgens
Mevrouw Golda Meir, premier van Israël, moet haar land zijn kracht laten zien, daar
op het ogenblik dat Nasser meent dat Israël zwak is, de oorlog zou beginnen.
Gevaarlijker dan de officiële tegenstanders van Israël zijn de Fedayeen, de
Palestijnse guerilla's. Deze zijn wel verspreid over een aantal verschillende
organisaties met verschillende denkbeelden over doel en middelen en ondanks alle
pogingen daartoe niet samen te bundelen in een krachtige organisatie, maar zij spreken
meer tot de verbeelding van de arabieren en hun acties zijn voor de Israëli ongrijpbaar;
zij voeren hun strijd met alle middelen binnen en buiten Israëls grenzen, zowel op
vliegtuigen van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al - waar dan ook - als in
warenhuizen en overal langs de grenzen. Zij opereren vanuit genoemde buurlanden,
maar niet onder officiële vlag en het enige wat Tel Aviv kan doen is de officiële
regeringen verantwoordelijk stellen voor het feit dat zij geen of nauwelijks pogingen
doen om een einde te maken aan deze guerilla-activiteiten binnen hun grenzen. Zo
blijft deze eindeloze niet verklaarde oorlog voortduren en dit moet dan volgens Arafat,
leider van het Verenigd Opperbevel van de Palestijnse guerilla's en van El Fatah,
een van de bevrijdingsorganisaties, de oorlog van de lange adem worden die Israël
op de duur niet zal kunnen volhouden.
Het optreden van deze guerilla's maakt alle officiële onderhandelingen - of deze
nu gevoerd worden door de Grote Vier, praktisch teruggebracht tot twee, of tussen
Tel Aviv en een van de arabische regeringen - zinloos, daar de massa er niet achter
zou staan. En zelfs wanneer Rusland er toe zou kunnen worden overgehaald alle
wapenleveranties aan de guerilla's stop te zetten, dan
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nog zou Peking-China toch onmiddellijk bereid zijn hun het nodige te leveren. Hoe
moeilijk de situatie is blijkt wel uit de totaal mislukte pogingen, resp. van de Jordaanse
en Libanese regeringen, om de fedayeen onder controle te krijgen en zo de Israëlische
represailles binnen hun grenzen te voorkomen. In beide landen werd er wel een
akkoord bereikt, dat nauwelijks gesloten al weer verbroken werd. Voor beide landen
geldt bovendien, dat als de regeringen optreden tegen de guerilla's, deze laatsten
onmiddellijk steun krijgen van het Syrische leger, dat vanwege zijn kortere
gemeenschappelijke grens met Israël zich minder bedreigd voelt door mogelijke
represailles. Zo komen deze regeringen tussen drie vuren te zitten, waarbij wij dan
gemakshalve voor Jordanië maar vergeten, dat in geval van een Syrische inval in de
richting van Amman ook Saoedi-Arabië zich er wel mee zal bemoeien.
Belangrijk in de hele ontwikkeling is ook de houding van de Sovjet-Unie. Zij is
de laatste tijd weer bezig Egypte geleidelijk te versterken en rust Caïro uit met
SAM-raketten, bestemd om lager vliegende doelen te elimineren. Het is voor het
eerst dat deze afweerwapens worden gestationeerd buiten de Warschaupactlanden.
Moskou is daarbij doodsbenauwd dat technische gegevens in verkeerde handen
komen en stuurt daarom niet alleen bemanningstroepen, maar heeft ook de bewaking
in eigen handen gehouden. Deze Russische troepen zijn niet offensief, maar behalve
dat zij de bescherming van Caïro, Alexandrië en de Assuandam versterken, maken
zij ook Egyptische piloten vrij voor de ‘bevrijding van het bezet gebied’. Daar Israël
weinig voelt voor een directe confrontatie met de Russische troepen, beperkt het nu
zijn vluchten tot de onmiddelijke nabijheid van het Suez-kanaal. Moskou is verder
gegaan en verzorgt de laatste tijd steeds meer de opleiding van Egyptische piloten,
terwijl er beweerd wordt dat deze instructeurs zelfs deelnemen aan aanvalsvluchten
op Israël, waardoor het gevaar voor Russische slachtoffers tijdens oorlogshandelingen
groter is geworden en het is de vraag of het in de toekomst ook nog mogelijk zal zijn
om er geen ruchtbaarheid aan te geven.
Dit brengt ons op de vraag wat Moskou nu eigenlijk wil. Het is duidelijk dat het
zijn invloed in het Middellandse-Zeegebied wil versterken, maar of men ook betrokken
wil worden in een oorlog in het Midden-Oosten is een andere kwestie. Vrij algemeen
is men van mening dat Rusland, zonder gebruik te maken van zijn leger, zonder
veroveringen en zonder in dit gebied satellietstaten te vestigen, toch zijn doel kan
bereiken. Heeft het geen belang bij een oorlog, het heeft er helemaal geen belang bij
het herstel van de vrede in dit gebied te bevorderen; in dat geval n.l. zouden de
arabische staten minder afhankelijk worden van Russische militaire hulp en zou de
Russische invloed kunnen verminderen. Het voordeligste is dus de huidige onrustige
status quo te handhaven.
De onzekere factor is dat op een of ander ongelegen moment en door welke
gebeurtenis ook niemand de zaken meer in de hand heeft. Is het waar, wat de
Nederlandse minister van Buitenlandse zaken, Luns, laatst verklaarde, dat de
Amerikaanse inval in Cambodja aan Moskou duidelijk gemaakt moet hebben, dat
Washington eventueel bereid is krachtig op te treden, desnoods ook in het
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MiddenOosten? Men kan ook redeneren dat de Amerikaanse moeilijkheden in
Zuid-Oost-Azië het voor Washington bezwaarlijk gemaakt hebben zich ook in het
Midden-Oosten te doen gelden en dan kan het voor Rusland een uitnodiging zijn.
Het is vanzelfsprekend dat Israël probeert zich tegen de nieuwe bedreiging te
versterken. Reeds veel eerder vroeg het daarom aan de Verenigde Staten om levering
van meer straalvliegtuigen, maar Nixon was van mening dat Israëls overwicht in de
lucht niet nog meer vergroot hoefde te worden. Ziet Moskou hierin een teken van
zwakte? Zeker is, dat er ook hierover binnen de regering van Nixon onenigheid
heerst; terwijl het Pentagon de groeiende macht van Rusland met lede ogen aanziet
en graag Israël wil versterken, moet buitenlandse zaken denken aan de vriendschap
met de arabische landen, die het nodig heeft om de Amerikaanse oliebelangen in
deze streken minstens te handhaven, liefst te vergroten. Vandaar de hardnekkige
pogingen van Washington om telkens weer te proberen tot een compromis te komen,
pogingen die - of zij nu via Denemarken of Nederland lopen of dat zij door Mevrouw
Angie Brooks, voorzitster van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties of
door de Amerikaanse onderminister, Sisco, gedaan worden - toch telkens weer op
niets uitlopen.
Ook Israël zou pogingen doen om in het Midden-Oosten tot een vorm van
coëxistentie te komen. Het zou voelen voor een door Rusland gegarandeerd en
gecontroleerd staakt-het-vuren gekoppeld aan de heropening van het Suezkanaal.
De suggestie is aardig; de groeiende Russische macht in de Middellandse Zee zou
dan gemakkelijk invloed kunnen gaan uitoefenen in de Indische Oceaan, hetgeen
zeker voor de Verenigde Staten minder aangenaam zou zijn. Of is het alleen maar
een geopperde mogelijkheid om de Verenigde Staten onder druk te zetten om toch
de gevraagde versterkingen te leveren? Dan zou zij succes gehad hebben, daar in
Washington pas geleden is verklaard dat men nieuw materiaal zou leveren zonder
nog te vertellen hoeveel.

Zuid-Oost-Azië
De Cambodjaanse expeditie van de troepen der Verenigde Staten, gecombineerd met
het Zuidvietnamese leger, verloopt volgens de laatste rede van de president naar
wens. Grote hoeveelheden wapens en voedsel worden buitgemaakt en hij beweerde
dat alle belangrijke militaire doelen waren bereikt, maar vergat daarbij dat hij in het
begin van de actie zich de vernietiging van het hoofdkwartier der Noordvietnamezen
en de Vietcong had ten doel gesteld. Dit hoofdkwartier is niet gevonden; de
tegenstander trekt terug en lokt de Amerikanen steeds verder de jungle in. Zijn
mededeling dat de terugtrekking der Amerikaanse troepen uit Vietnam inmiddels
was hervat, werd door het Amerikaanse opperbevel in Saigon reeds tegengesproken.
Het is overigens de vraag of de Verenigde Staten zich kunnen houden aan hun plan
om de actie in Cambodja op 30 juni te beëindigen. Nu reeds heeft de president gezegd
dat de luchtaanvallen na die datum zullen worden voortgezet. Verder zijn de
Zuidvietnamese troepen volgens generaal Ky niet van plan om zich iets van de
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gestelde termijn aan te trekken en evenmin van de in Washington gestelde zone van
35 km. Wat doen de Verenigde Staten als straks deze troepen in moeilijkheden
komen? Zien wij dan weer dat klein duimpje de reus op sleeptouw neemt?
Nixon zal bovendien rekening moeten houden met de mogelijkheid van de vorming
van een gezamenlijk front van Hanoi, Vietcong, Pathet Lao en Shihanouk, maar ook
met die van de vorming van een Chinees vrijwilligersleger ter ondersteuning van de
aanspraken van de laatste, m.a.w. van een indirect ingrijpen van Peking in
Zuid-Oost-Azië.
Het lijkt ons daarom toch verstandiger om wat meer aandacht te besteden aan de
openlijke kritiek op zijn beleid dan alsmaar à la Spiro Agnew denigrerend hierover
te spreken en te vertrouwen op de bejubelde zwijgende meerderheid. De Verenigde
Staten hebben reeds te grote problemen - in- en extern - dan dat zij er nog een
burgeroorlog bij kunnen hebben. De eerste doden zijn hierin trouwens al aan enkele
Amerikaanse universiteiten gevallen.

Duitsland
Op donderdag 21 mei werden te Kassel de besprekingen voortgezet tussen kanselier
W. Brandt en de DDR-premier W. Stoph. Zij verliepen erg stroef en eigenlijk is het
enige positieve resultaat, dat men in het najaar weer verder gaat praten. Brandt kon
rustig spreken over nauwere economische en culturele betrekkingen tussen beide
Duitslanden; hij kon voorstellen dat beide delen zouden proberen afzonderlijk in
internationale organen vertegenwoordigd te zijn, maar zijn voorwaarde, n.l. dat Oost
en West slechts delen waren van één natie, was voor Stoph onaanvaardbaar. Op bevel
van Ulbricht eiste hij onmiddellijke en onvoorwaardelijke erkenning van de DDR
en verwierp hij de ‘twee staten - een natie’ theorie van Brandt volledig. Dat men
toch wil blijven praten, is vermoedelijk te danken aan Russische invloed. Ulbricht
ziet ook wel het verschil tussen de spontane toejuichingen van Brandt in Erfurt en
de georganiseerde spontaneïteit van de ontvangst van Stoph in Kasssel; hij weet dat
hij in talrijke kringen in zijn land nog steeds impopulair is en dat een akkoord met
Bonn zijn gezag in eigen land wel eens zou kunnen ondermijnen. Waarschijnlijk zou
hij het liefst verdere besprekingen weigeren, maar dat komt niet goed uit in de
Moskouse politiek.
Rusland heeft n.l. behoefte aan verbetering van zijn economische betrekkingen
met West-Duitsland en is reeds enkele maanden bezig met oriënterende besprekingen
met Bonn. Juist nu deze afgesloten zijn en de Duitse minister van Buitenlandse Zaken,
Scheel, naar Moskou zal gaan om op hoger niveau te praten over een
niet-aanvalsverdrag en bereid schijnt te zijn om de Oder-Neissegrens te erkennen,
moet het toch ook mogelijk zijn verbetering te brengen in de situatie rond Berlijn en
is het toch onaanvaardbaar dat Ulbricht de pogingen van Brandt om de verhoudingen
met de landen van het Oostblok te verbeteren zou bruskeren. Moskou laat zich niet
zo gemakkelijk door een van zijn satellieten op sleeptouw nemen.
8-6-'70
J. Oomes
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België
De ondergrondse stromingen die het Belgische politieke leven tot vernieuwing stuwen,
hebben deze maand voor hoge golfslag en een woelige zee gezorgd.

Oproepen tot frontvorming
De maand mei was volgeboekt met oproepen tot frontvorming: Collard, met een
antwoord o.m. van Cool, Debunne met een wederwoord van Houthuys, Van der Elst
met Vandekerckhove als tegenspeler, en tenslotte Van Audenhove en Vanden
Boeynants.
1 Mei stond in het teken van de eerste verjaring van de oproep van Leo Collard,
waarin deze een hergroepering van de democratische krachten voorstelde (cfr. Streven,
juni 1969, p. 970). Verleden jaar sprak Collard in zijn persoonlijke naam; op het
B.S.P.-congres van december werd zijn idee wel officieel overgenomen, zonder
evenwel veel enthousiasme van de kant van het partijbestuur. Nu schijnt Collards
voorstel veld gewonnen te hebben in de partij, al is het nog niet duidelijk hoeveel
socialisten bereid zijn, de eigenheid van de ‘christen democraten’ te erkennen om
samen tot een nieuw socialisme te komen. Evenmin is duidelijk, wie tegenover de
socialisten het andere front zal vormen. Op de Rerum Novarum-vieringen (7 mei)
verklaarden Gust Cool (exvoorzitter ACV), Willy D'Havé (voorzitter ACV) en
minister Bertrand zich bereid tot een dialoog, echter in zulke termen, dat het antwoord
aan Collard eigenlijk hierop neerkwam: ‘We willen praten, maar daartoe zijn wij
altijd al bereid geweest. Niets nieuws onder de zon dus’.
Enkele dagen later kreeg de frontvormingsidee zelfs een flinke deuk. Essentieel
in Collards redenering is: frontvorming zoals de vakbonden, met behoud van de eigen
organisaties. Op een persconferentie waar het ABVV-congres van december werd
aangekondigd en het werkdocument ‘Vakbondsoriëntaties’ van Prof. Spitaels werd
voorgesteld, verklaarden deze laatste en algemeen sekretaris Debunne zich
tegenstanders van het syndicaal pluralisme, voorstanders van de eenmaking van de
vakbonden. Daarop repliceerde ACV-voorzitter Houthuys op het congres van de
arbeiders in de voedingsnijverheid: nooit zal de christelijke vakbeweging haar eigen
persoonlijkheid opgeven. Een reactie die te voorzien was, van de kant van het ABVV
misschien zelfs gewild.
Op het politieke vlak komt er weinig schot in de zaak. Officieus zal er wel worden
gepraat. Vrijblijvend. Misschien verwacht Collard niet veel meer van de huidige
machtsorganisaties. Is het daarom dat hij een TV-debat aanging met de voorzitter
van de CVP-jongeren en de commissaris-generaal van de KUL? Om aan te tonen
van wie hij nog iets verwacht?
De oproepen van Van der Elst (VU), Van Audenhove (PVV) zijn van een ander
allooi. De Volksunie heeft in feite de CVP uitgenodigd om met het oog op de Vlaamse
belangen in oppositie te gaan tegen het regeringswerk. De wrevel welke dit wekte
bij PSC, Vlaamse socialisten en liberalen, was door de Volksunie zeker mede bedoeld.
Vooral electoraal was het interessant, de CVP
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te dwingen tot een negatief antwoord: zo verschijnt de VU weer een beetje meer als
de enige partij die de Vlaamse belangen verdedigt.
De PVV van haar kant heeft weer een nieuwe ‘opening’ gemaakt. Officieel heette
het een ‘opening naar links’. Maar in de verklaringen van Van Audenhove is niets
nieuws te bespeuren; wat hij met zijn ‘levende democratie’ bedoelt, valt heel
traditioneel samen met het organiseren van inspraak. Het ziet er meer naar uit, dat
de PVV haar rechts-zijn wil verdoezelen door zich te richten naar het centrum, met
de thema's van Links. Alle genieters van de welvaartstaat zijn in de PVV welkom.
Oud-premier Vanden Boeynants kan met zijn ‘Unie voor de Toekomst van Brussel’
het enige alternatief worden in de hoofdstad, zowel voor hen die de communautaire
ruzies beu zijn, als voor hen die elk extremisme vrezen. Alles hangt er echter van af
welke compromissen hij zal voorstellen. Zullen die voor de Franstalige Brusselaars
de schijn redden zonder de Vlamingen ongerust te maken? Of zullen ze omgekeerd
de Franstaligen ten goede komen terwijl de Vlamingen zoet gehouden worden met
veel namen op de kieslijst? De voornaamste vraag is echter of VDB, na een eventueel
succes in de gemeenteraads-verkiezingen van oktober, ook een Unie voor de Toekomst
van België zal oprichten, met het pragmatisme als grondslag en voor elk probleem
een oplossing van het gezond verstand die alles fundamenteel ongemoeid laat.

Economische planning en decentralisatie
Nu België haast anderhalve eeuw geworsteld heeft met taalproblemen, is het parlement
bezig schoonschip te maken met de verouderde structuren van het land. Op de agenda
staat een grondwetsherziening die gepaard moet gaan met een wet op de economische
planning en decentralisatie (ontwerp 125). Dit laatste wetsontwerp heeft al veel stof
doen opwaaien. Daar zijn twee redenen voor aan te wijzen: het ontwerp betekent een
definitief keerpunt in de benaderingswijze van de Belgische economische politiek,
en de hele discussie wordt doorkruist door de communautaire problematiek.
In 1958 heerste er een angstpsychose over de toekomst van onze economie. De
onderhandelingen voor het EEG-verdrag liepen naar hun einde toe. We leefden in
een laagconjunctuur, in België bijzonder geaccentueerd door de structuur van onze
economie (vooral basisindustrie, verouderde installaties). De regering-Eyskens kwam
tot de constatering dat ons BNP trager groeide dan dat van de buurlanden; als er niets
aan gedaan werd, zouden we weldra het arme broertje in Europa zijn. De maatregelen
die toen genomen werden, bleken later van fundamenteel belang te zijn. Een regionale
en een algemene expansiewet schiepen vanaf 1959 de mogelijkheid, met staatssteun
en gemeenschapsgelden het oprichten van nieuwe bedrijven te stimuleren. Een
programmatiebureau werd in het leven geroepen. Een eerste vijf-jaren-plan werd
uitgewerkt. Aan de idee van de economische programmatie werd die van de sociale
programmatie gekoppeld, die de vakbonden overtuigde hun actieve medewerking te
verlenen aan de economische groei op voorwaarde dat de werknemers
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er hun deel van zouden krijgen. In 1966 volgde een derde expansiewet, die ruimere
hulp gaf aan de economisch minst ontwikkelde gewesten. Nu is een nieuwe
expansiewet neergelegd, die de twee voorgaande regionale expansiewetten vervangt,
de algemene expansiewet van 1959 behoudt. Het derde economisch programma ligt
ter discussie voor de sociale partners in Bedrijfs- en Arbeidsraad. Bovendien is er
het ontwerp 125.
Er zit een logica in heel deze ontwikkeling. In 1958: het bewustzijn dat het
privé-initiatief te kort schiet en dat de overheid moet stimuleren. Sedertdien werd
steeds sterker beklemtoond dat elke hulp planmatig moet geschieden. Tenslotte het
idee, dat wanneer de overheid helpt met het geld van de gemeenschap, zij ook
medezeggenschap moet krijgen, moet kunnen controleren en effectief oriënteren.
Nu zal mogelijk worden gemaakt dat de overheid zelf initiatieven neemt en dat alles
onder de regels van de democratie valt. Daarom voorziet ontwerp 125 opbouw- en
uitwerkingsstructuren door decentralisatie naar de gewesten, en wordt de betekenis
van het economisch plan nog meer kracht bijgezet.
In de CVP werd de rechtse vleugel er zich van bewust dat dit wel eens de definitieve
stap kon zijn naar de geleide economie. Het aloude wantrouwen tegenover de
socialisten deed hen vrezen voor staatsdirigisme. In de senaatscommissie remden zij
aanvankelijk zoveel ze konden. Toen de socialistische regeringspartner dreigende
druk begon uit te oefenen om het reeds vorig jaar in de Kamer goedgekeurde ontwerp
125 vlug door de Senaat te halen, gooiden deze CVP-senatoren het over een andere
boeg: zij dienden amendementen in, die een werkelijke verbetering betekenden, maar
het voor de BSP even onaanvaardbaar remmend effect hadden. Het ontwerp moest
dan immers terug naar de Kamer en de discussie zou helemaal opnieuw moeten
beginnen. Voor vele Waalse socialisten gaat ontwerp 125 immers niet ver genoeg:
Wallonië moet een apart economisch gewest worden, dat een eigen beleid kan voeren.
Zowel het wantrouwen tegenover het economisch welvarend Vlaanderen, als het
verlangen naar een eigen Waalse staat liggen hieraan ten grondslag.
Uiteindelijk werd de discussie over de organisatie van de economie verdrongen
door het geruzie over Brussel en de betrekkingen tussen de Vlaamse en Waalse
gemeenschappen. In de indeling in gewesten wilden alle partijen een voorafbeelding
zien van de Belgische federale staat - of juist niet. Het publiek kreeg aldus een
voorsmaakje van wat het daarna aan moois te zien kreeg bij de behandeling van de
desbetreffende artikelen uit de grondwet.

Grondwettelijke hervorming
Premier Eyskens wil het geheel van zijn voorstellen tot grondwettelijke hervorming
nog voor het zomerreces door het Parlement krijgen. Tal van wijzigingen aan de
teksten, onder de welbekende vorm van ‘bis’ en ‘ter’, hebben er een onvoorstelbaar
ingewikkelde aangelegenheid van gemaakt. Voor een duidelijke structuur, hetzij van
een statenbond, hetzij van een federalistische staat, waren de geesten niet rijp. Het
is een lappendeken geworden.
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Het voorzichtige federalisme dat nu ter tafel ligt, heeft vier verscheiden niveaus. 1.
De mogelijkheid wordt voorzien tot het federeren van gemeenten en tot het vormen
van agglomeraties op het laagste vlak. Iets wat België met zijn 2.586 gemeenten
dringend nodig heeft, al is bij de uitvoering een enorme weerstand te verwachten. 2.
Vervolgens de vier taalgebieden: het Vlaamse, het Franse, het Duitstalige en het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, dat tot de huidige 19 gemeenten beperkt moet
blijven. 3. Verder worden er nog economische regio's of gewesten voorzien,
oorspronkelijk drie. Hier vormde de afbakening van het Brusselse gewest al direct
het struikelblok. Een haastig te hulp snellende Regering kon met art. 000 het principe
van de indeling in gewesten nog redden, door hun aantal, hun territoriale afbakening
en hun bevoegdheid naar een latere wet (met bijzondere meerderheid) te verwijzen.
Dus driemaal zero: geen afbakening, geen aantal, geen bevoegdheid. 4. Nationaal
tenslotte zouden er drie cultuurgemeenschappen komen: de Nederlandse, de Franse
en de Duitse. Er wordt een Nederlandse en een Franse cultuurraad opgericht met
wetgevende bevoegdheid in hoofdzakelijk culturele aangelegenheden. In beide
wetgevende Kamers erkent men twee taalgroepen, met de dubbele bedoeling, de
samenstelling van de cultuurraden mogelijk te maken en over de bescherming van
de minderheden te waken. Dit zal gebeuren door een bijzondere alarmprocedure in
werking te stellen om een ernstige aantasting van de betrekkingen tussen de
gemeenschappen te voorkomen.
Vlaamse CVP-ers en BSP-ers, die hier een grendel op hun feitelijke meerderheid
in zien, willen dit slechts nemen als er een identieke grendel komt voor de Brusselse
agglomeratieraad om in de hoofdstad de minorisatie van de Vlamingen tegen te gaan.
Dit is sinds maanden het voorwerp van een felle strijd tussen de partijen en de
taalgroepen in de partijen en wordt nog steeds niet aanvaard door de Volksunie, die
zich extreem opstelt.
Reeds de eerste discussies en stemronden in de Senaat toonden aan waar de
knelpunten en hoe de krachten liggen. Een eerste artikel over het beginsel van de
bijzondere meerderheid waarmee bepaalde wetten gestemd moeten worden om de
Waalse minderheid te beschermen, werd verworpen. De VU wil zulke procedure
hoogstens aanvaarden in een federale staat. De Vlaamse liberalen berekenden dat zij
onmisbaar zijn wanneer de twee formules van bijzondere meerderheid (de helft in
elke taalgroep en de 2/3 van het geheel) met elkaar worden gecombineerd. Dus
stelden ze dit voor, haalden het niet en stemden dan tegen. Geeft niet, zei de premier,
dan regelen we die bijzondere meerderheid wel bij elke betrokken wet afzonderlijk.
Dit wordt voor Regering en Parlement een beweeg met kiezelstenen in de schoenen.
De onmacht van het Parlement, slachtoffer van zovele jaren strijd voor kleine
belangen (mijn dorp, mijn sjerp), is beschamend duidelijk geworden en haar gekibbel
over details steekt schril af tegen de Regering die wel in staat blijkt tot een staatsvisie.
Een eventuele mislukking van deze grondwetsherziening zal haast onvermijdelijk
een escalatie bewerken naar een formule van volkomen naast elkaar levende
gemeenschappen. Al zijn we daar nog niet aan toe.
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Gemeenschapsschool
Nog een andere discussie is volop op gang gekomen, vooral in katholieke milieus.
Na twaalf jaar school-bestand, kan op het eind van dit jaar het schoolpakt herzien
worden. Verschillende groepen willen die herziening niet meer doen verlopen in
termen van een politiek machtsevenwicht. Ze willen het onderwijs volledig volgens
zijn eigen wetmatigheid doen werken, het fundamenteel democratiseren in zijn
structuren en de weg voorbereiden naar een grondige inhoudelijke vernieuwing.
Tot deze groepen behoren in de eerste plaats de CVP-jongeren, die een jaar lang
de publieke discussie provoceerden met hun ontwerp-manifest, dat op 26 april zijn
definitieve vorm kreeg. In hun voorstellen trok vooral de idee van de
‘gemeenschapsschool’ de aandacht. Daarmee bedoelen zij een vernieuwd geëngageerd
onderwijs in een pluralistisch milieu. Deze idee werd nu bijgevallen door de
Pedagogische Kring van de Universiteit te Leuven, die in het voorjaar een brochure,
‘Het kind van de rekening’, publiceerde, door enkele parochieraden en gedeeltelijk
ook door de KWB. De hoofdbekommernis van de KWB gaat echter vooral naar de
inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs en naar een grondige democratisering.
Zij is er vooral van overtuigd dat een echt christelijk onderwijs de eigenlijke opdracht
blijft van de katholieke school. Officieus heeft de CVP zich reeds uitgesproken voor
experimenten van pluralistisch onderwijs. La Libre Belgique gaat evenwel scherp
tegen deze voorstellen te keer, wat sommigen al doet concluderen dat de kansen op
slagen dus groot zijn. Oudminister Grootjans van de PVV noemde de
gemeenschapsschool een uitgesproken positieve factor; zorgvuldig voorbereide
experimenten in die richting vond hij wenselijk. Ook Collard en de VU zijn
voorstanders van het doorbreken van de bestaande verzuiling op onderwijsgebied.
De discussie schijnt dus gunstig te verlopen. Anders is het gesteld met de positie
van de inrichtende machten. Het katholieke onderwijs zal geen gemeenschapsscholen
oprichten: volgens Mgr. Daelemans zijn deze pedagogisch niet verantwoord. Een
woordvoerder van het Nationaal Sekretariaat van het Katholiek Onderwijs verklaarde
aan de pers dat hij formeel gekant was tegen de idee zelf van de pluralistische of
gemeenschapsschool. Hij zei ook dat de oudervereniging haar leden daarover nog
zou raadplegen en voorspelde dat zijn standpunt unaniem zou worden bijgetreden.
Tenslotte spraken de Belgische Bisschoppen zich op 26 mei uit voor het behoud van
een uitgesproken katholiek geïnspireerde school. Zij pleitten echter ook voor
samenwerking met andere scholen en drukten hun waardering uit voor elke andere
vorm van onderwijs. Ook hier is dus wel meer openheid gekomen. Aan een
doorbreken van het nettensysteem als onderbouw van de Belgische verzuiling zijn
de gevestigde machten echter nog niet toe.
1 juni 1970
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
De kunst van het Oude Egypte
Om het onderscheid tussen traditionele en actuele produktiesystemen duidelijk te
maken, spreekt Henri Lefebvre van een ‘oeuvre’ en een ‘produit’. In een ‘oeuvre’,
dat we het best als ‘kunstwerk’ kunnen vertalen, wordt om zichzelfswil geïnvesteerd.
Een produkt is slechts een element in een uitwisselingssysteem. Passen we dat toe
op het actuele uitgeversbedrijf, dan kunnen we zeggen dat dit in veruit de meeste
gevallen alleen maar produkten voortbrengt. Als Lucien Mazenod daarentegen iets
uitgeeft, wil hij een ‘oeuvre’, een kunstwerk maken. Hij werkt niet om het
produktiesysteem op gang te houden, maar omdat hij het prettig vindt iets te maken.
Jarenlang werken Mazenod en zijn team aan één boek, tot de perfectie is bereikt.
Een dergelijke werkwijze staat echter zo ver af van onze mentaliteit en gewoonten,
dat het een bijna onmogelijke opgave is geworden, die slechts uiterst zelden slaagt.
Eén keer is het hem gelukt een boek uit te geven dat helemaal aan zijn opzet
beantwoordde. In Préhistoire de l'Art Occidental van A. Leroi-Gourhan1 waren alle
voorwaarden voldaan, in de eerste plaats dat de auteur werkelijk iets nieuws te zeggen
had. Met dit boek trad de studie van de prehistorie in een nieuwe wetenschappelijke
fase.
Men begrijpt de verleiding van de uitgever om te proberen zulk een réussite eens
over te doen. Het resultaat is L'Art de l'ancienne Egypte van Kazimierz Michalowski,
het tweede deel in de serie ‘L'Art et les grandes civilisations’2. Op het eerste gezicht
is dit nieuwe boek nog rijker en schitterender dan het eerste. Keuze en kwaliteit van
de kleurenreprodukties die als begeleiding van de tekst fungeren, zijn ongeëvenaard.
Het documentaire gedeelte is uitzonderlijk rijk. Het bevat meer dan duizend illustraties
en is uitstekend samengesteld. Met het volste recht kan de uitgever spreken van een
summa. Het is echter wel typisch dat het juist die kwaliteiten zijn die het eerst
opvallen, terwijl ze in het boek over de prehistorie verdwenen achter de belangrijkheid
van wat werd meegedeeld.
Professor Michalowski is beslist een van de belangrijkste egyptologen van het
ogenblik, in ruime kring bekend geworden door zijn ontdekkingen van de kathedraal
van Faras met de koptische muurschilderingen, maar hij is een typische archeoloog,
voor wie de feitenkennis belangrijker is dan de interpretatie. Hij is zich hier ook
terdege van bewust. Zijn hoofdstuk over ‘Les cadres chronologiques’, begint met
het verhaal van Kurt Sethe die gedurende de Eerste Wereldoorlog, terwijl dag na dag
zoveel slachtoffers vielen, geduldig zijn opzoekingen over de Egyptische kalender
voortzette. ‘Want hij was zich ervan bewust dat in een wetenschappelijk onderzoek,
dat de mensheid vooruithelpt, de precisie van het onbenulligste detail, de kennis van
een schijnbaar onbelangrijk feit, van het grootste belang zijn, onge-

1
2

Cfr. Fr. Hours, Nieuwe inzichten in de prehistorische kunst, in Streven, december 1961, pp.
243?250.
Editions d'Art Lucien Mazenod, Paris, 1968, 600 pp., 1041 ill., 143 klpl., FFr. 195.
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acht de tak of de specialiteit van de onderzoeker’. Voor Michalowski prevaleert de
exacte reconstructie van een ontwikkeling duidelijk op de poging om er een betekenis
aan te geven. In feite heeft hij geen behoefte aan interpretatie en eigenlijk ook niet
aan het schrijven van dit boek. Zijn communicatiemedium is het wetenschappelijk
rapport.
Deze instelling wreekt zich in de tekst, die wel een heel nauwgezette beschrijving
is, maar zonder persoonlijke communicatiekracht. Hierdoor mist dit boek de
pregnantie van de Préhistoire de l'Art Occidental. De rol van de uitgever, de
producent, gaat overwegen op die van de maker, de auteur. Het nieuwe ‘oeuvre’, dat
men van Lucien Mazenod had mogen verwachten, is er niet uit gekomen, alleen maar
een superb produkt. Geert Bekaert

Misleiding
Het is zo langzamerhand bon ton de reclame in schilderachtige bewoordingen te
verwijten dat ze de argeloze consument met hele en halve onwaarheden om de tuin
probeert te leiden. Inderdaad kan niet alle reclame de toets der kritiek doorstaan. De
Nederlandse reclame is echter door de bank genomen fatsoenlijk. Van grove
misleiding is slechts zelden sprake.
Wat jammer genoeg bij de felle discussies over misleidende reclame nog wel eens
uit het oog verloren wordt, is dat de consument wordt blootgesteld aan veel meer (en
uiteindelijk veel belangrijker) vormen van misleiding. O.a. journalisten, politici en
overheden maken zich er aan schuldig. Frappante staaltjes van misleiding komen
ook voor in de architectuur en de stedebouw. Twee Amsterdamse voorbeelden: Op
een schets voor het nieuwe stadhuis van architect W. Holzbauer1 komt een groot
aantal mensen voor dat in de stralende zon gezellig keuvelend, vrijend en kijkend
op het met klimop begroeide dak van het gebouw en op het brede, van parasols
voorziene terras aan het water loopt en zit. Een andere tekening laat de grote hal (met
bovenlicht) zien, waarin moeders gezellig aan de wandel zijn met kleuter, kinderwagen
of hond. De praktijk wijst uit dat dit soort menselijke situaties zich nimmer voordoet.
De tekeningen komen echter goed te stade wanneer het er om gaat een bedrag van
vele tientallen miljoenen guldens voor bevolking en raad aanvaardbaar te maken.
(Met hetzelfde gemak suggereren architecten overigens aantrekkelijke boom- en
groenpartijen op plekken waar later nooit een boom en een grasspriet komen te staan.
Bomen zijn op tekeningen en maquettes ook direct van een ouderdom en een pracht
die in het aardgasleven van vandaag de dag hoe langer hoe minder haalbaar zijn).
Tweede staaltje van volksverlakkerij. Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft
onder het grootste deel van de Jordaanbewoners een vouwblad verspreid over de
saneringsplannen. Het gaat mij om de twee grote plattegronden - een van de bestaande
toestand en een van de situatie na voorgenomen sloop en nieuwbouw. De bestaande
situatie is in twee fletse kleuren afgedrukt, de toekomstige in vijf vrolijke. De
ongeoefende kijker krijgt uit de laatste plattegrond door een geraffineerd kleurgebruik
de indruk dat het met de sloop best meevalt. Pas wie de kaart van de actiegroep
Jordáád onder ogen krijgt (Algemeen Handelsblad 8 april 1970 en deur aan deur in
1

Perspectief vanaf het hoogste punt van het dakterras gezien (Bouw, 22 augustus 1969, p.
677).
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de Jordaan) ziet hoeveel er werkelijk vernield dreigt te worden en hoeveel echte en
bijna-monumenten zullen sneuvelen.
Een valse voorstelling van zaken rond een stukje zeep valt niet goed te praten.
Een al te schone schildering van leefsituaties is beduidend kwalijker.
Paul Mertz

Cultuur en Cultuurbeleid
Onder bovenstaande titel publiceert Gerard C. de Haas een aantal ‘beschouwingen
over nieuwe vormen van samenle-
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ving’1. Het vertrekpunt lijkt aanvaardbaar, zoniet aantrekkelijk: cultuur wordt hier
beschouwd als ‘datgene wat het gedrag bepaalt’ (p. II). Het ‘cultureel werk’ krijgt
dan de volgende omschrijving: ‘het draagt ertoe bij dat de mens deelneemt in de
gebeurtenissen die zich in de samenleving voordoen, opdat hij er niet het slachtoffer
van wordt; het draagt ertoe bij dat de mens deelgenoot is van de instellingen die de
maatschappelijke orde bepalen, opdat hij er niet een onderdeel van wordt; het draagt
ertoe bij dat de mens drager is van denkbeelden die voor de samenleving van belang
zijn, opdat hij er niet aan onderworpen wordt’ (p. 32). Sceptischer word ik echter
wanneer ik de indruk krijg dat in dit heilsprogram het maatschappelijk functioneren
reeds als ideaaltoestand wordt voorgesteld. Hoe en waarom die maatschappelijke
participatie dient te gebeuren, in welke al dan niet ideologische context, lijkt bijzaak
(‘maatschappelijke bruikbaarheid draagt in niet geringe mate bij tot zelfrespect’, lees
ik op p. 20). Die onprettige indruk wordt verder het hele boek door bevestigd, zo
sterk zelfs, dat het waardevolle dat er (misschien) ook in zit, naar mijn gevoel wordt
weggedrongen.
Het is vooral de vrijblijvendheid die mij hier tegenstaat. Het is toch niet toevallig,
dat de ‘nieuwe vormen van samenleving’ die hier nogal onhandig beschreven worden,
opkomen in deze tweede helft van de twintigste eeuw; dat de zgn. ‘jeugdcultuur’
gegroeid is uit en in deze welvaartsmaatschappij; dat de wetenschappelijke dreiging
die sinds Hiroshima in de lucht hangt, deel is gaan uitmaken van ons leef-landschap;
dat er in een wereld waar alles steunt op ideologieën die democratisch of sociaal
pretenderen te zijn, de ellende van de zwakkeren (Derde Wereld, Vrouwen, Zwarten,
andere minoriteiten) voortdurend uitgebuit wordt. Hoe kun je een boek schrijven
over de nieuwe vormen van samenleving, zonder dat je door op zijn minst een paar
van die hedendaagse obsessies gedreven wordt? Laten we, gemakkelijkheidshalve,
veronderstellen dat die ergens in het achterhoofd van de auteur toch wel aanwezig
waren, maar dat hij het om een of andere reden niet belangrijk vond ze op het voorplan
te brengen. Maar wat vindt hij dan wèl belangrijk? Nergens worden de actuele trends
of verschijnselen in een verruimend perspectief gesitueerd; de Haas is blijkbaar al
tevreden als hij ze ergens onder kan brengen.
Een paar voorbeelden kunnen deze minimaliserende werkwijze verduidelijken.
De vervreemding van de arbeid wordt altijd besproken met op de achtergrond het,
o zo gemakkelijke, alternatief van de ‘vrijetijdsbesteding’. ‘Revolutie’ is niets anders
dan: ‘de formele juridische en maatschappelijke erkenning en vormgeving van deze
omwentelingen (die zich in feite reeds voltrokken hebben)’ (p. 179). Het duidelijkst
van al wordt deze werkwijze zichtbaar in de behandeling van de jeugdthematiek, die
uiteraard tot het belangrijkste onderdeel van dit boek behoort. Nergens wordt de
antithese oud-jong dynamisch gehanteerd, steeds uitsluitend als een geruststellende
en vrijblijvende parallel-schildering. Actuele fenomenen van jeugdgedragingen
worden herleid tot traditioneel erkende gedragspatronen. Zo kan het op het eerste
gezicht leuk lijken de hedendaagse hippie even in verband te brengen met Sint
Franciscus van Assisië, of het kan releverend lijken de carrière van de Beatles parallel
te doen lopen met die van de jonge Luther. Maar wat doe je er verder mee? Meer
dan pittoresk collagewerk is dit niet (en de Haas is er stilistisch niet eens zo erg
bedreven in!). Het is heus niet zo moeilijk de hele golf van jeugdrevolte en contestatie
1

Gerard C. de Haas, Cultuur en cultuurbeleid. Beschouwingen over nieuwe vormen van
samenleving. - Wetenschappelijke Uitgeverij, Amsterdam, 1969, 191 pp..
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te duiden als een oer-oud verschijnsel van ludiek protest. Maar hoe dankbaar dit ook
altijd weer blijkt te zijn, het kan nooit meer zijn dan een vertrekpunt. Door er het
stempel ‘niets nieuws onder de zon’ op te drukken, verklaar je niets, en maak je dus
ook je geschrijf niet nuttig. Je goochelt alleen maar wat met ideeën en woorden en
daarmee zijn die nieuwe
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vormen van onze samenleving weinig gebaat.
De welwillendheid van de Haas voor de jongere generatie (op de achterflap heet
het dat hij ‘in zijn denken heel dicht bij de gevoelens en gedachtenwereld van de
jongere generatie staat’) steunt op een zeer oppervlakkige interesse voor het pittoreske,
en verraadt geen existentieel engagement. Hoe het cultuurbeleid en het cultureel
werk in zo'n ‘niemandsland’ gezien moet worden, lijkt mij dan een overbodige
bekommernis.
Eric De Kuyper

Beeldende kunst in Nederland
Sigfriedlinie
Oberkreisdirektor dr. F.G. Stieler uit Monschau heeft zich via de Duitse televisie fel
gekeerd tegen het door de Maastrichtenaar Felix van de Beek in vrolijke kleuren
beschilderen van de grauwe Sigfriedlinie (overblijfsel uit de tweede wereldoorlog),
die zich als een kilometerslang betonlint door het landschap kronkelt. Hij verklaarde
dat de kunstenaar zich beter met Nederlandse bunkers kon gaan bezighouden.
Inmiddels is het werk aan de Sigfriedlinie verboden.

Kubussen
Vrijdag 15 mei is op het gazon voor de nieuwe vleugel van het Stedelijk Museum
in Amsterdam een kubus geplaatst waarvan de maat is gebaseerd op het hoogteverschil
tussen het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil. Tezelfdertijd zijn soortgelijke
kubussen neergezet in Groningen, Enschede en Leiden, met medewerking van de
plaatselijke musea. Ook daar was het hoogteverschil bepalend voor de maat van de
kubus. Het plan is afkomstig van Maarten Binnendijk te Zwolle. Het initiatief tot
plaatsing in genoemde steden is genomen door het Groninger Museum voor Stad en
Lande.

Dali
Als alles volgens plan verloopt, wordt in november en december in het Rotterdamse
museum Boymans-Van Beuningen een tentoonstelling gehouden van werk van de
surrealist Salvador Dali.

Goya
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Van 4 juli tot 13 september zijn vijftig schilderijen van Francisco José Goya y
Lucientes te zien in het Haagse Mauritshuis. Het is de afscheidstentoonstelling van
directeur dr. A.B. de Vries, die per 1 juni met pensioen is gegaan. Het museum is
vijf dagen per week van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds open, zaterdags van
10 tot 5 uur, zondags van 11 tot 5 uur. Er zijn gecombineerde trein-,
tram-toegangsbiljetten (op de stations verkrijgbaar) en een uitgebreide catalogus met
reprodukties van alle geëxposeerde werken.

NC Contact
Het Nederlands Cultureel Contact (Huize Randenbroek, Amersfoort) is een
samenwerkingsorgaan van maar liefst 120 instellingen, die opereren op het terrein
van beroepsmatige en amateuristische kunstbeoefening. Het geeft een blad uit, NC
Contact (f 10,- per jaar, postgiro 48 45 55), dat nogal oppervlakkig aandoet. Het
tijdschrift verschijnt 6 × per jaar, is zojuist redactioneel en typografisch vernieuwd,
maar is nog wel voor verdere verbetering vatbaar.

Monumentenzorg
De Stichting Diogenes bestond eind mei tien jaar. In die tijd zijn 25 als bouwval
gekochte monumenten in Amsterdam veranderd in 56 woningen (waar mogelijk met
kunstenaarsatelier) 4 bedrijfsruimten, 1 muziekzaal en 1 theater-restaurant. Diogenes
is ook actief in de strijd voor Nieuwmarkt en Jordaan en was een van de
initiatiefnemers tot de handtekeningenactie Amsterdaad '75. Omdat de Amsterdamse
binnenstad nog steeds van alle kanten wordt bedreigd door verwaarlozing, verval en
sloop volgen hier namen en adressen van particuliere verenigingen die zich
bezighouden met het redden van wat er nog te redden valt (overgenomen uit het
bulle-
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tin ‘De Lamp van Diogenes’): Vereniging Hendrick de Keyser (oudste en grootste
monumentenrestaurerende instelling, werkt landelijk) Herengracht 284, Amsterdamse
Maatschappij tot Stadsherstel N.V. (restauratie van panden, verbouwing tot woningen)
Keizersgracht 462, Stichting Diogenes (woon- en werkruimte voor kunstenaars),
Sloterkade 21, Stichting Claes Claesz Hofje (onderdak meisjesstudenten aan
instellingen voor kunstonderwijs, eerste grote herstelplan in Jordaan), Sloterkade 21,
Vereniging levend Monument (bevordert verwerven en restaureren oude woonhuizen
door de leden) Prins Hendrikkade 155, Stichting Aristoteles (adviezen en bemiddeling
bij restauratie door particuliere eigenaars) Sloterkade 21, N.V. Restauratie - Uilenburg
(herstel en aanvulling fragmenten van gesloopte huizen, gebruik bij
restauratiewerkzaamheden) Sloterkade 21, Stichting voor Studentenhuisvesting
Amsterdam (bezit en restauratie oude panden) Handboogstraat 6, Genootschap
Amstelodamum (wekken van belangstelling, maandblad, jaarboek, excursies) Joh.
Verhulststraat 124, Bond Heemschut (strijdbaar landelijk pleitbezorger, 2-maandelijks
blad ‘Heemschut’) N.Z. Kolk 28, Vereniging voor Heemkennis ‘Ons Amsterdam’
(lezingen, rondleidingen, maandblad ‘Ons Amsterdam’) Schuttersweg 65, Vereniging
Vrienden van Diogenes (steunt de Stichting Diogenes en geeft met levend Monument
het blad ‘De Lamp van Diogenes’ uit), Sloterkade 21, Stichting Stadskern (vloeide
voort uit actie Amsterdaad '75, nam o.a. initiatief tot oprichting Levend Monument
en Restauratie-atelier Uilenburg), Sloterkade 21. Daarnaast zijn er nog vele comité's
en actiegroepen werkzaam, o.a. in de Jordaan en op het Bickerseiland.

Ballonnen
Zaterdag 2 mei is op een gazon in het Vliegenbos te Amsterdam-Noord een plastisch
mobiel opgelaten, bestaande uit achttien ballonnen gevuld met gekleurd waterstofgas.
Vier ballonnen bereikten een hoogte van 50 meter, de overige kwamen tot 20 meter.
Het ‘Iris’ project is gemaakt door de Belgische kunstenaar Frank Liefooghe (afkomstig
uit Gent).

Middeleeuwse kunst uit Zweden
In het kader van de uitwisseling tussen het Statens Historiska Museum te Stockholm
en het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht wordt in het gebouw Agnietenstraat
1 een tentoonstelling gehouden van in ons land nagenoeg onbekende sculpturen uit
de 12e tot de 16e eeuw. Het fraaie affiche en de catalogus werden ontworpen door
Anthon Beeke.

Rijksacademie
Na enige strubbelingen met directeur prof. dr. N.R.A. Vroom is op initiatief van de
leerlingen van de klas van prof. Ten Holt enkele dagen open huis gehouden in de
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Amsterdamse Rijksacademie. De bedoeling was belangstellenden een indruk te geven
van werksituatie en ontwikkelingsgang. Het tentoongestelde werk was geplaatst in
de ateliers. Het gaat wellicht niet aan ernstige kritiek te oefenen op jonge mensen
die nog volop bezig zijn zich dingen eigen te maken. Een feit was evenwel dat zeker
in het hoofdgebouw een vooroorlogse sfeer hing. Het leek alsof de tijd stil was blijven
staan, alsof de hele wereld bestond uit lieflijke naakten, bevallige paarden en een
enkel stilleven met bloem en appel. Van experimenten met nieuwe vormen en nieuw
materiaal, van kennisnemen van nieuwe artistieke en maatschappelijke opvattingen
viel niets te bespeuren. Het geheel maakte op mij een mistroostige indruk, nog
versterkt door het troosteloze en moeilijk bruikbare gebouw, met z'n (als leefden we
in de 19e eeuw) aparte toiletten voor Hoogleraren.

Ateliers 63
In een advertentie ter grootte van een halve pagina in Vrij Nederland van 16 mei
heeft Ateliers 63 (Koudenhorn 2, Haarlem) opening van zaken gegeven over doel,
achtergrond en werkwijze van dit nog altijd niet volledig erkende werkcentrum voor
jonge beeldende kunstenaars, waaraan o.m. Wessel Couzijn, Jan Dibbets, Reinier
Lucassen, Jan van
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Munster en Carel Visser zijn verbonden om de deelnemers artistiek terzijde te staan.

Raad voor de Kunst
De minister van CRM heeft na overleg met de raad en een aantal landelijke
kunstenaarsorganisaties een adviescommissie ingesteld voor de herziening van de
Wet op de Raad voor de Kunst. De commissie bestaat uit 17 leden.

Cultureel paspoort voor bejaarden
De gemeente Amsterdam heeft voor bejaarden en bepaalde groepen gehandicapten
een cultureel paspoort in het leven geroepen, dat o.m. recht geeft op 50% reductie
bij aangesloten theaters en concertzalen en bij de gemeentemusea. (Inlichtingen:
Nederlands Theater Centrum, Singel 186, tel. 230201).

Hillenius
In het jubileumnummer van Trefpunt' (CRM, Steenvoordelaan 370, Rijswijk Z.H.)
staat een uitmuntend en nogal somber interview van Kees Sipkes met bioloog/schrijver
Dick Hillenius, die zich in gedachten even opstelt als toekomstig minister van Cultuur.
Paul Mertz
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Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Betten, Ignace - Histoire, révélation et foi. Dialogue avec Wolfhart Pannenberg.
- Edit. du CEP, Bruxelles, 1969, 118 pp..
Gnilka, Joachim - Jesus Christus nach frühen Zeugnissen des Glaubens. - Kösel
Verlag, München, 1970, 180 pp., DM. 24,50.
O'Neill, Colman - Nouvelles approches de l'eucharistie. - (Théologie et vie),
Duculot, Gembloux, 1970, 127 pp., BF. 120.
Rengstorf, Karl Heinrich - Kirche und Synagoge. - Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
1970, 745 pp., DM. 72.-.

A.A. van Ruler
Theologisch Werk. Deel I
Callenbach, Nijkerk, 1969, 234 pp., f 22,50, bij int. f 19,50.
Tien opstellen of voordrachten van de Utrechtse hoogleraar zijn hierin bijeengebracht.
Zij betreffen uiteenlopende theologische onderwerpen en werden geschreven tussen
1938 en 1968. Sommige werden reeds eerder gepubliceerd, maar waren niet
gemakkelijk te bereiken, andere werden ingrijpend omgewerkt of voor het eerst
uitgegeven. Aan de orde komen de eigen aard van het theologiseren, de verhouding
tussen natuur en genade, de mozaïsche wet, christologie en pneumatologie, theocratie
en tolerantie, en eschatologische notities. Waardering van zoveel onderscheiden
onderwerpen is niet wel mogelijk. Uit alle opstellen blijkt zowel vertrouwdheid met
het wijsgerig denken als met de traditie der geloofsreflectie, vaak ook een sterk
persoonlijke benadering met beschouwelijke inslag naast een niet minder diep besef
van het gemeenschapskarakter dat aan het christelijk geloven eigen is. Van Ruler
staat van harte in de reformatorische traditie, maar vaak verrassend onafhankelijk;
hij verwerkt de confrontatie met de katholieke traditie, doch menig keer op een
oorspronkelijke en voor beide tradities vruchtbare wijze. Bij dit laatste valt vooral
te denken aan zijn uitwerking van de pneumatologie.
Van Ruler deelt zijn gedachten in een boeiende stijl mee, niet zonder aan de vakman
voorbehouden woorden, maar vaak met origineel taalgebruik waarin zijn persoonlijke
beleving mededeelzaam doorklinkt. De theologie in het Nederlandse taalgebied is
met deze bundeling beslist gebaat.
J.F. Lescrauwaet

Charles Baumgartner
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Le péché originel
(Le Mystère Chrétien), Desclée, Tournai, 1969, 172 pp., BF. 170.
Dr. A. Vanneste
Het dogma van de erfzonde
(Woord en Beleving II/9), Lannoo, Tielt, 1969, 192 pp., BF. 175.
Karl Schmitz-Moormann
Die Erbsünde
Walter Verlag, Olten, 1969, 269 pp., SF. 24,-.
Het werk van Baumgartner is op een nieuwe wijze opgebouwd. In plaats van de
klassieke uiteenzetting waarin paradijstoestand, zondeval en erfzonde om historische
en didactische redenen na elkaar behandeld
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worden, staat de noodzakelijke en universele verlossing in Christus voorop: alle
mensen hebben verlossing nodig, omdat allen zondaars zijn. Na deze status quaestionis
geeft de auteur een algemeen overzicht van het probleem (pp. 9-57; voor een haastige
lezing volstaat dit hoofdstuk); in de volgende hoofdstukken worden de verschillende
elementen nader ontleed (Genesis; Paulus; de officiële leer van de Kerk tegen Pelagius
en de Reformatoren; de hedendaagse problemen). Voortdurend moet een grondig
onderscheid gemaakt worden tussen de zonden van de mensen als vrije wilsdaden,
de algemene toestand van zonde als erfzonde en de zonde van Adam als oorzaak en
als historische verklaring van de erfzonde. Dit laatste is voor velen een struikelblok
om de leer van de erfzonde te aanvaarden. Adam, aan het begin van de
heilsgeschiedenis, is het prototype van de zondige mens. Zijn optreden is individueel
en collectief. Daartegenover staat de trouw van God. God is steeds begaan met de
mens, ook wanneer de mens zich afkeert van God. Dr. A. Vanneste wil eveneens de
leer van de erfzonde ontdoen van de mythische en cultuur-gebonden voorstellingen
die al te dikwijls letterlijk geïnterpreteerd werden. Hij vermijdt al te vage
uitdrukkingen als ‘de macht der zonde’, ‘de solidariteit van alle mensen ten kwade’
(vgl. Baumgartner, ‘La solidarité de tous les hommes dans le péché’, pp. 131-165)
en zoekt de leer van de erfzonde scherp te omlijnen. Het boek van Dr. A. Vanneste
is minder technisch, alhoewel andere studies van deze auteur over Augustinus en
Trente de grondslag vormen van vele moderne werken die de uitspraken van het
leergezag in de eigen historische context zoeken te interpreteren. Karl
Schmitz-Moormann gaat een stap verder en wil een eigentijdse leer over de erfzonde
formuleren. In het eerste deel van zijn werk constateert hij dat de nieuwe exegese de
statische leer van de traditie in vraag stelt. Moderne auteurs als een Schoonenberg,
een Rondet, een Hulsbosch hebben een meer dynamische opvatting. Dan schetst de
schrijver in een tweede deel de leer van de erfzonde volgens Teilhard in het kader
van de evolutieleer. Zonde is het nog-niet-volmaakt-zijn, het groeien van de schepping
naar het goed-zijn. Deze groei wordt geconstitueerd door de vrijheid. De vrijheid
niet opnemen, niet beantwoorden is zonde. Ook het kwaad in de wereld groeit. Zo
is de mens voortdurend gericht op de uiteindelijke universele verlossing van Christus
in het punt Omega.
B. Van Dorpe

Godsdienst
Bavel, T.J. Van - Augustinus. - De Branding, Antwerpen, 1970, 168 pp., BF.
225.
Berkhof, Dr. H. e.a. - Geloven in God. - Boekencentrum, N.V. den Haag, 1970,
258 pp., f 15,90.
Connétable, Jean - Eglise, sauras-tu aimer? - Casterman, Tournai, 1970, 160
pp., BF. 120.
Francissen, Tonie - Uw woord is dichtbij. - Lannoo, Tielt, 1970, 111 pp., geïll.,
BF. 135.
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Frossard, André - God bestaat. Ik heb hem ontmoet. - Lannoo, Tielt, 1970, 176
pp., BF. 148.
Hemert, Guus van - Stenen in de rivier. - Lannoo, Tielt, 1970, 160 pp., BF. 118.
Locht, Pierre de - Et pourtant je crois. - Casterman, Tournai, 1970, 168 pp.,
BF. 120.
Pour une nouvelle image de l'église. - (Mise en question), Duculot, Gembloux,
1970, 266 pp., BF. 180.
Sterkens, Louis - Wie A zegt moet ook B zeggen. - Lannoo, Tielt, 1970, 128 pp.,
BF. 118.
Tegenspraak 4, Student-en-Kerk. - Gooi en Sticht, Hilversum, 1970, 65 pp.
Tiger, Jeanne - Religieuses aujourd'hui, demain. - Casterman, Tournai, 1970,
137 pp., BF. 95.

Pius Drijvers en Pé Hawinkels
De mens heet mens.
Het boek Prediker. Nieuwe vertaling en verklarende essays
Ambo, Utrecht, 1969, 145 pp., f 9,75.
Misschien wel het moeilijkst toegankelijke bijbelboek, Prediker, is door de auteurs
voor een groter publiek ontsloten in een sterk interpreterende vertaling. De
verantwoordelijkheid voor de bedreven exegese ligt bij Drijvers (Mededeling, p. 7)
die - dat bewijst het resultaat - zich op indrukwekkende wijze in de literaire
problematiek verdiept heeft. Dat hij zijn inzichten zo veel mogelijk in de vertaling
zelf verwerkt, mag niemand hem verwijten. Ook het verschijnsel vertaling kent
meerdere genres en een targum waarmee ik dit werkstuk zou willen vergelijken, is
beslist een eerbiedwaardig genre. Zij heeft voor de grote massa het contact met de
Schrift bewaard in een tijd dat taalverschillen vervreemdend werkten.
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Voor niet-geschoolde lezers is een vertaling als deze met begeleidende essays dè
weg om met het zo geheel anders geaarde denken van Prediker vertrouwd te raken.
Een zg. concordante woordvertaling zou met name bij dit boek - waarvan het
taalgebruik zo sterk afwijkt van de rest van de Schrift - wel eens geheel langs het
doel heen schieten. Verder heeft iedere recensent natuurlijk zijn hobbies. Ik vind bv.
dat de commentaar van Gordis met zijn filologische bijdragen te veel eer krijgt, ten
koste van Zimmerli die naar mijn mening een veel fijner gevoel heeft voor literair
genre. Jammer ook dat bv. bij de oudoosterse parallelteksten (overigens een uitstekend
initiatief die in dit boek op te nemen) de ‘Dialoog van de heer met zijn dienaar’ van
zijn slot, de clue, beroofd is. - Maar dit soort opmerkingen beweegt zich op een ander
vlak. Voorop staat: ik hoop dat velen dit boek intensief gaan gebruiken.
W. Beuken

René Voillaume
Wij zijn allen broeders
Vertaald door M.A. Vogelaar, Lannoo, Tielt en Utrecht, 1969, 136 pp.,
BF. 98.
Medemenselijkheid is een begrip dat velen beu gehoord zijn. Met zijn bekende zin
voor concreetheid en geloof weet R. Voillaume dit woord nieuw leven in te blazen
in dit boekje met tal van onuitgegeven teksten en brieven.
G. Borreman

Okke Jager
Land van Jahwe
Zomer & Keuning, Wageningen, 1969, 118 pp., 55 kleurenfoto's, f 24,50.
Eigenlijk zijn de foto's van Alfons Senfter de kern van dit boek. Rond de foto's wordt
door Okke Jager gemediteerd, geassocieerd, gemijmerd en gereflecteerd. Wie ooit
iets van deze auteur gelezen heeft, weet dat hij altijd origineel is, op onvermoede en
onverwachte dingen wijst. Zijn verwijzingen naar de Bijbel dragen ook vaak dit
persoonlijk karakter, maar zijn steeds de moeite waard. Dit boek geeft de lezer door
zijn suggestieve uitbeelding de idee dat hij Israël op een persoonlijker wijze leert
kennen. Hetgeen zijn verstaan van de Bijbel ten goede komt.
R.S.

Gérard Bonnet
Jésus est ressuscité
Coll. Remise en cause, Desclée, Tournai, 1969, 183 pp.
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Dit werk behandelt de verrijzenis niet als een feit dat bestudeerd wordt door exegese
van oude teksten om na te gaan wat er precies gebeurd is en hoe het gebeurd is. De
verrijzenis werd door een groep mensen - de kerk - als een kracht, als een revolutie
ervaren en dit werd aan de wereld verkondigd. Dit nieuwe leven heeft de wereld
doordrongen en blijft de wereld hoopvol richten. De verrijzenis is geen alleenstaand
feit maar een herscheppen van al wat bestaat door te sterven en te herleven met Jezus.
B. van Dorpe

L.J.-M. Sahuc
La Morale Catholique est - elle humaine?
Decclée, Tournai, 1970, 127 pp..
Dit werkje brengt enkele zeer waardevolle gedachten naar voren betreffende de
ethische houding van de katholieken. Het probleem van de contraceptie en de
stellingname van de Kerk in deze kwestie is de aanleiding om het mysterie van de
persoon dieper te ontleden. Het fysisch, psychisch en moreel leven liggen door elkaar
geweven, maar laten verschillende benaderingen van het probleem toe. Het gaat
tenslotte om de persoon die recht heeft op eerbied om zichzelf te zijn. Dit erkennen
is liefde.
B. Van Dorpe

Jean Leclercq O.S.B.
Le défi de la vie contemplative
(Collection ‘Renouveau’), J. Duculot, Gembloux, 1970, 374 pp., BF. 290.
Een zeer rijk en gevarieerd werk, waarin de actuele crisis van vele communiteiten
die een contemplatief leven leiden, besproken wordt. Niet alleen uiterlijke
levensvormen worden behandeld, maar vooral de kern van het probleem: het gebed,
de vereniging met God in deze drukke wereld. In het tweede deel worden de eerste
contacten met het Oosterse monnikendom geschetst. Ook daar doet zich een parallelle
crisis voor. De auteur wil met wat meer zin voor humor de moeilijkheden relativeren
om de eigenlijke roeping van de monnik klaarder voor te stellen: teken zijn van Gods
liefde tot de mensen.
B. Van Dorpe
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Geschiedenis
Weyns, Dr. Jozef - Bokrijk, zin en zijn. - Lannoo, Tielt, 1970, 67 pp., 65 pl., BF.
295.

H.C. de Wolf
De Kerk en het Maagdenhuis
Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 334 pp., ill., f 29,50.
Ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van het R.C. Maagdenhuis heeft De Wolf,
die enige jaren geleden promoveerde op ‘Geschiedenis van het R.C.
Oude-Armencomptoir te Amsterdam’, opnieuw zich bezig gehouden met de
geschiedenis van het katholicisme te Amsterdam. Op de eerste plaats door drie studies
die steeds een tijdvak rondom een eeuwwisseling nemen. In zijn eerste hoofdstuk
schrijft hij over de jaren 1566 tot 1622, de tijd van het opdringen van de reformatie
ook in Amsterdam en van de organisatie van de ‘ondergrondse Kerk’ na de
aanvankelijke ontreddering. Het geeft een goed overzicht van de gebeurtenissen. Eén
opmerking hierbij: schr. laat zich voor de vroege ontwikkeling van Amsterdam
misleiden door de pas later opgekomen namen Oude en Nieuwe Zijde (p. 13). Het
tweede hoofdstuk beschrijft het katholieke Amsterdam tussen de jaren 1686 en 1727.
De jaren van de scheuring in de Kerk van de Noordelijke Nederlanden. Op het conflict
zelf gaat schr, erg weinig in - dat is wel een beetje een gemis - en hij laat vooral de
weerslag ervan zien in de strijd om het bezit van de schuilkerken. Daartoe heeft hij
eerst een helder overzicht gegeven van de bestaande toestand. Misleidend in dit
hoofdstuk is het woord ‘Concordaat’ (p. 145) waar bedoeld wordt de ‘Concordia’
van 1924. Dat was iets anders dan wat wij onder een concordaat plegen te verstaan.
In het derde hoofdstuk beschrijft De Wolf de jaren 1767-1824 aan de hand van
het leven van Jacob Cramer en zijn onwrikbare rechtgelovigheid. Cramer, die een
belangrijke rol gespeeld heeft - hij pleitte onder andere voor een herstel van de
hiërarchie en had hierover goede contacten met Koning Lodewijk Napoleon, wiens
aalmoezenier hij was - krijgt zo een eerste uitgebreide grondslag voor een biografie.
De Wolf geeft overigens wel blijk van een zekere huiver ten aanzien van Cramers
orthodoxie.
De tweede manier waarop schr. zich met de geschiedenis van katholiek Amsterdam
bezighoudt zien wij in het vierde hoofdstuk, waarin hij ons de geschiedenis van het
R.C. Maagdenhuis geeft. Een aardig voorbeeld van ontwikkeling in zorg voor wezen.
Marcel Chappin

Herzogin Viktoria Luise
Bilder der Kaiserzeit
Göttinger Verlagsanstalt, Göttingen, 1969, 394 pp., 521 ill., DM. 29,-, f
33,65.
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De familie Hohenzollern valt op door een overvloed van gepubliceerde memoires.
Van Keizer Friedrich III kwamen de dagboeken uit, zijn zoon Keizer Wilhelm II
schreef in zijn ballingschap, naast andere werken, twee delen van een autobiografie.
De zoon van Wilhelm II, kroonprins Wilhelm liet ook enige boekjes verschijnen en
zijn vrouw één. Hun beider zoon, prins Louis Ferdinand liet de wereld ook van zijn
levensloop kennisnemen. Daarnaast schreef de dochter van Wilhelm II de boeken
‘Ein Leben als Tochter des Kaisers’ en ‘Im Glanz der Krone’. Deze dochter nu heeft
een boek met louter illustraties samengesteld. Ze heeft daarbij vooral gebruik gemaakt
van foto's die ze zelf genomen heeft in de goede oude tijd en die een uniek karakter
hebben. Meer dan haar vorige boeken - die maar weinig historisch materiaal hebben
aangedragen - is deze ‘Bildband’ een bron voor de kennismaking met de tijd van
voor de eerste wereldoorlog. De illustraties helpen namelijk bij de beeldvorming van
die tijd; ze geven enige concretie aan de abstracte voorstellingen die men zich maakt
bij wat men over die tijd leest. Een boek dat letterlijk en figuurlijk gewichtiger is
dan de voorafgaande.
Marcel Chappin

J. Tourniac
Principes et problèmes spirituels du Rite Ecossais Rectifié et de sa chevalerie
templière
Dervy, Paris, 1969, 352 pp..
Na zijn boek Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne (Dervy, Paris, 1965),
behandelt de auteur, die als gedegen katholiek en lid van een Vrijmetselaarsorde
recht van spreken heeft, in dit werk de geestelijke problemen die aan de Rite Ecossais
Rectifié eigen zijn. Deze ritus is een vorm van V.M., die niet zozeer uitgaat van
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de metselaarssymboliek, maar geheel gebaseerd is op de symboliek van de oude
ridderorden, voornamelijk die van de Tempel en andere charitatieve ridderordes.
Twee belangrijke thema's domineren in dit boek. Het eerste behandelt de natuur en
de structuur van het Regiem. Hierbij wijst S. op het strikt christelijk en zelfs katholieke
karakter dat aan de V.M. in het algemeen, maar ook aan deze speciale vorm ten
grondslag ligt en waarvan men later soms in de teksten is afgeweken. S. breekt dan
ook een lans om deze veranderingen weer in hun oorspronkelijke geest te herstellen.
Verder laat hij zien hoe de V.M. samenhangt met de grote gedachte van de
Tempelorde en andere latere ridderordes. In het tweede deel stelt de S. de kwestie
dat de Tempeliers een eigen leer hebben gehad. Deze is niet, zoals sommigen menen,
heterodox gnostisch geweest en S. verzet zich dan ook formeel tegen die opinie.
Veeleer zouden de Tempelridders in het H. Land van eremieten, o.a. van de Carmel,
de ware gnose hebben geleerd en die na hun opheffing hebben doorgegeven. Die
leer ligt vervat in de kennis-liefde waardoor ook volgens de S. de joden zich in deze
vorm van V.M. bijzonder thuis zouden moeten gevoelen.
In zoverre de S. grote ideële lijnen trekt, heeft hij boeiende bladzijden. Maar in
een directe filiatie van Tempeliers en huidige V.M. kan ik moeilijk geloven. S. zelf
geeft trouwens deze theorie met de grootste reserve en legt vooral de nadruk op een
grote lijn die door de ideeën loopt. In het derde deel publiceert S. drie documenten
die aan deze Ritus ten grondslag liggen: 1. Règle maçonnique de 1782 (Convent
général de Willemsbad). 2. Code maçonnique des Loges réunies et rectifiées de
France (Convent National de Lyon 1778). 3. Code général des règlements de l'Ordre
des chevaliers bienfaisants de la Cité Sainte (Convent National des Gaules 1778).
Voor wie zich interesseert in de oorspronkelijk katholieke grondslag van de V.M.,
biedt dit boek zeer waardevolle uitzichten.
P. Grootens

Herman Boon
Enseignement primaire et alphabétisation dans l'agglomération bruxelloise
de 1830 à 1879
Nauwelaerts, Louvain, 1968, XXXVIII-454 pp., BF. 600.
Op vernieuwende wijze en na een grondige bronnenstudie heeft de auteur het probleem
opengelegd van de verhouding, in het Brusselse, tussen lager onderwijs en
analfabetisme. Deze historisch-sociografische studie wil pogen een antwoord te
geven op de volgende vragen: op welke wijze heeft het lager onderwijs (officieel èn
vrij) bijgedragen tot de geleidelijke afname van het analfabetisme? Aan welke factoren
is het hardnekkig voortbestaan van het analfabetisme in sommige wijken of
randgemeenten toe te schrijven? De auteur komt - samengevat - tot de volgende
conclusies. Er is wel een bepaald verband tussen het aantal leerlingen (en dus het
aantal scholen) en het aantal ongeletterden in de verschillende wijken, maar dit
verband lijkt niet determinerend. Er is een minstens even sterk verband tussen de
goede ligging (en bereikbaarheid) van de scholen en het al of niet teruglopen van het
analfabetisme. En verder is er natuurlijk ook een verband tussen alfabetisering en
kwaliteit van het onderwijs. Anderzijds meent de auteur echter dat er geen
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determinerend verband is tussen het onderwijs in de moedertaal en de afname van
het analfabetisme: hij ziet geen oorzakelijk verband tussen het Franstalige regime in
de Brusselse scholen en de culturele achterstand van de Vlaamse Brusselse gemeenten
op de Franstalige. De grondoorzaak van deze achterstand ligt volgens hem op het
maatschappelijke vlak: of het onderwijs doelmatig is hangt in beslissende mate af
van de materiële omstandigheden waarin de kinderen leven: de hoogste cijfers van
analfabetisme komen voor in de arme stadswijken niettegenstaande de aanwezigheid
van vele en (of) goede scholen. Nu zijn juist de Vlaamstalige zones in het Brusselse
op maatschappelijk gebied het achterlijkst. De eindconclusie van de auteur is dan
ook ‘que le relèvement des conditions de vie est le facteur essentiel pour le
développement du niveau intellectuel d'une population’. Steunend op het hier
gebruikte - enorme - bronnenmateriaal kan men het in hoofdzaak eens zijn met de
auteur. Maar het blijft de vraag of de maatschappelijke achterstand niet juist het
gevolg is van het laag intellectueel niveau, en of dit lage niveau niet het gevolg is
van een te uitsluitend op de elite - de sociale en Franstalige elite - afgestemd
onderwijs. Ook in het Brusselse had het Vlaamse volk geen eigen intellectuele elite
en moest daarom sociaal achterlijk blijven. Maar op deze vraag kan een statistische
studie van het schoolprobleem alleen geen antwoord geven. Zij kan het probleem
dat door deze vraag wordt gesteld, zelfs niet benaderen.
K. Van Isacker
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Biografie
Wihler A. et H. Moulin - Anne de Guigné. Documents authentiques. - Impr.
monastique, St. Julien l'Ars, 1970, 280 pp.

José de Broucker
Dialogen met Dom Helder Camara
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 241 pp., BF. 195.
De ondertitel die S. aan zijn boek gaf tekent goed zijn opzet: het ‘portret van een
vredelievend geweldenaar’ voor te stellen. Opvallende trekken van deze
onvermoeibare pelgrim voor goedheid en broederlijke rechtvaardigheid tussen de
mensen zijn: oprechtheid, hartelijkheid, eenvoudig en sterk kerkgebonden geloof,
een dichterlijke blik op de wereld, diplomatieke vaardigheid en taaie volharding. Het
is een interessant en geslaagd portret van een figuur die sommigen nog problematisch
zal blijven voorkomen; zeker is het geen bijgewerkte foto van een vedette.
L. Braeckmans

Marc Oraison
Dickschädel. Autobiographie
Knecht Verlag, Frankfurt a.M., 1970, 275 pp..
Oraison, arts en priester, beschrijft hoe hij innerlijk de stadia van vernieuwing heeft
doorgemaakt, twintig jaar voor ze in werkelijkheid in de Kerk doorbrak. Het verhaal
belicht zeer instructief de oorzaken van de ommekeer in mentaliteit. Tussendoor
staan beschouwingen over onderwerpen als psycho-analyse, seksualiteit, liefde, dood,
filosofie. Een onderhoudend werk dat in een vlotte Duitse vertaling geleverd is
(oorspronkelijk: Tête dure, Ed. du Seuil, Paris, 1969).
G. Boeve

J.A. Nuyens
Pater L.J. Callewaert
Met woord en daad in liefde
Oranje-uitgaven, Mortsel, 1969, 288 pp., geïll., BF. 250.
Volkomen terecht heeft schrijver van deze biografie zich van bijna elke commentaar
onthouden: in een leven als dat van Pater Callewaert volstaat het inderdaad de feiten
te laten spreken; dat deze niet altijd voor iedereen even vleiend zijn, moet men er
maar bij nemen. Toch is het boek geen dorre feitenverzameling; de liefde van de
vriend en medebroeder, die het schreef, klinkt op elke bladzijde wel eventjes door,
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wat het boek niet minder sympathiek maakt. Dat het op een paar plaatsen niet 100%
aan de eisen van het correcte Nederlands voldoet, zal hoogstens een heel strenge
criticus kwalijk nemen. De verzorgde uitgave, het mooie en interessante foto- en
documentatiemateriaal verhogen nog de waarde van dit boek, dat een warme
aanbeveling ruimschoots verdient.
E. De Graeve

Heinrich Pfeiffer, Herausgeber
Alexander von Humboldt, Werk und Weltgeltung
Piper Verlag, München, 1969, 509 pp., DM. 38,-.
In deze verzamelband ter gelegenheid van de herdenking van de geboorte van
Alexander von Humboldt in 1769, vindt men groen en rijp door elkaar. Het boek
begint met een korte en vlakke bijdrage van de president van de Alexander von
Humboldt-Stiftung, Werner Heisenberg, die - ter herinnering aan een van de laatste
universele genieën die de geschiedenis heeft gekend - iets schrijft over de
(onmogelijkheid van universele wetenschapsbeheersing in onze tijd; Heisenberg
heeft diepzinniger bladzijden geschreven dan dit gelegenheidsartikeltje. Dan volgen:
een goed en indringend stuk van Mario Bunge over A. von Humboldt en de filosofie;
een met veel vlijt bewerkt, historisch artikel van Cedric Hentschel over de literaire
kwaliteiten van von Humboldt; en een bijdrage over von Humboldt's invloed op de
artistieke uitbeelding van Latijns Amerika in de Europese kunst. Drie artikelen over
von Humboldt als bioloog en geograaf willen zijn invloed schetsen op de moderne
natuurwetenschap; en vier artikelen over de von Humboldt-cultus sluiten het werk
af, waaronder een zeer lang artikel dat eindeloze lijsten geeft van straten, gebouwen,
verenigingen, scholen, etc. die overal ter wereld, maar vooral in Duitsland, naar
Alexander von Humboldt (en ev. ook naar zijn broer Wilhelm) zijn genoemd.
Er staan een 80-tal foto's in het boek, voornamelijk van Zuidamerikaanse en
Afrikaanse plantengroei.
P.G. van Breemen
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Gedragswetenschappen
Green, Celia - Luciede dromen. - J.A. Boom en Zn., Meppel, 1970, 164 pp., f
11,50.
Haagmann, Hans Günter - Zur Didaktik des Fernunterrichts. - Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1970, 199 pp., DM. 17,50.
Haase, Horst - Sexualkunde im 5 Schuljahr.- Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970,
98 pp., DM. 9,80.
Laing, R.D. - Het zelf en de anderen. - J.A. Boom en Zn., Meppel, 1970, 178
pp., f 10,-.
Stratta, Erica - The Education of Borstal Boys. - Routledge en Kegan Paul,
1970, 228 pp., 10/-.
Whitehead, Anthony - In the Service of Old Age. - Pelican Books,
Harmondsworth, 1970, 155 pp.

Michael Argyle
Aspecten van Sociale Psychologie
J.H. de Bussy, Amsterdam, 260 pp., f 12,50.
Beter dan de hierboven vermelde Nederlandse vertaling geeft de oorspronkelijke
titel ‘Psychology and Social Problems’ aan wat de inhoud van deze studie vormt. In
de veranderde samenleving heeft men te maken gekregen met o.a. toegenomen
jeugdcriminaliteit, geestesziekten, rassenconflicten en ontevredenheid bij de
industriearbeiders. Beoefenaars van de sociale wetenschappen, aldus de auteur in
het voorwoord, hebben in de afgelopen paar jaar door hun onderzoekingen veel licht
geworpen op deze problemen en ‘we weten nu iets over de sociale maatregelen die
genomen zouden kunnen worden om die problemen op te lossen’.
In dit boek onderneemt nu de auteur een ons inziens geslaagde poging om de
belangrijkste onderzoeksresultaten en -conclusies te beschrijven en bij elkaar te
zetten, zowel ten aanzien van de sociale problemen als van de beheersing van sociale
processen en bestudering van sociale veranderingen. Op zeer heldere wijze geeft de
auteur de gevonden resultaten weer op een wijze die de onderzoekingen niet overbelast
met interpretaties noch conclusies trekt waarbij verder onderzoek overbodig gemaakt
wordt.
G. Wilkens

J. Van Echelpoel, e.a.
Jeugdwerk in perspektief
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 208 pp..
Dit boek, dat door de K.J.R. (Katholieke jeugdraad) aan de leden-organisaties als
een uitvoerig advies wordt aangeboden, vormt niettegenstaande het door verschillende
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auteurs geschreven werd, toch een mooi geheel. Verwonderlijk is wel dat hoofdstuk
twee een letterlijke en nogal integrale overname is van een artikel reeds in 1962
gepubliceerd. In een eerste deel wordt het jeugdwerk gesitueerd in de huidige
maatschappij, zijn eigen geschiedenis en in verband met cultuuroverdracht en
cultuurvernieuwing. Het jeugdwerk wordt daardoor uit een veel voorkomend isolement
gehaald en geplaatst in het ruime kader van een gehele maatschappij-evolutie. Pas
zo kan jeugdwerk een eigen opgave en functie krijgen. Deel twee begint met een
positiebepaling van het jeugdwerk t.o.v. de andere pedagogische milieus. Ook de
structuurproblemen worden uitvoerig besproken. Men geeft zo aan de leiding van
jeugdorganisaties een formele analyse van organisatie en groepen in het jeugdwerk.
Een objectieve evaluatie van eigen werking wordt nu mogelijk. Verder wordt dan
aandacht gevraagd voor een aantal problemen die door de actuele situatie bijzonder
naar voren komen: de autonomie van het jeugdwerk, de noodzaak van een
gedifferentieerd plaatselijk aanbod, pluralisme en katholiek jeugdwerk,
staatsburgerlijke en politieke opvoeding, de wenselijkheid van een principiële optie
voor coëducatie vanwege de jeugdorganisaties. Als slot volgt nog een beschrijving
van rechten en plichten van de overheid, een evaluatie van het huidig jeugdbeleid
en het uitstippelen van een toekomstig jeugdbeleid. Het is te hopen dat niet alleen
jeugdleiders maar ook vele volwassenen dit boek zullen lezen om zo een beter inzicht
te krijgen in wat jeugdwerk zou kunnen en moeten zijn.
P. Mariman

Margaretta K. Bowers e.a.
De pastor aan het sterfbed
(Wegen tot Pastoraat), Van Gorcum, Assen, 1969, 172 pp., f 11,50.
Dit werk zouden we aan alle pastores zonder onderscheid willen aanbevelen en tevens
aan alle personen die met stervenden te maken hebben. Het is ontstaan uit een echte
samenwerking en bezinning tussen aalmoezeniers, dokters en psychologen. Zij
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nemen de dood ernstig: het is een fase die de mens als einde van zijn leven heeft uit
te bouwen. Ook al hebben zij hun studie rijkelijk geïllustreerd vanuit hun ervaring
met stervenden, toch maken zij er geen ‘gevallen’ van die van buitenaf worden
benaderd, maar wel mensen die een proces doormaken dat zij zinvol trachten in te
leven. Tevens komt naar voren hoe onze benaderingswijze kan bijdragen tot (of
afbreuk doen aan) het diepgaand doorleven van deze fase. Daarom nogmaals: een
zeer behartenswaardig werk.
R. Hostie

Joseph Knowles
Groepsgesprek en pastoraat
(Wegen tot Pastoraat), Van Gorcum, Assen, 1969, 164 pp., f 10,90.
Dit werk licht een nieuwe werkwijze toe die voor vele pastores erg verhelderend kan
zijn. In een vlotte en leesbare vorm worden hier systematisch de methodiek, de
toepassingen en de voordelen van het groepsgesprek (met therapeutische bedoelingen)
uiteengezet. Daarom zal dit werk voor vele priesters en voor allen die met zielzorg
te maken hebben een hulpmiddel kunnen zijn. Natuurlijk staat het in een context die
hier in Europa veel minder present is dan in de Verenigde Staten waarvoor dit werk
is opgezet. We zien er dan ook slechts één schaduwzijde aan. Alles wordt zo vlot en
zo vanzelfsprekend voorgesteld, dat de indruk gewekt wordt alsof met groepsgesprek
alles van een leien dakje loopt. Het is dan ook niet voldoende dit boek te lezen: wie
in groepswerk thuis wil geraken, dient allereerst een lange praktische training door
te maken.
R. Hostie

Jean Piaget
Zes psychologische studies
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1969, 194 pp., f 16,-.
In deze uitgave wordt aan de Nederlandstalige lezer een goede vertaling aangeboden
van een zestal studies van de vermaarde ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Deze
artikelen, die vooral handelen over de geestelijke ontwikkeling van het kind, taal en
denken vanuit genetisch perspectief en over verschillende problemen van de
genetische psychologie, waaronder de structuur in de psychologie van de intelligentie,
vormen een goede introductie op de theorieën van Piaget. De toevoeging van een
uitgebreidere en meer recente bibliografie bij de verschillende studies, alsmede van
een verklarende begrippenlijst van de hand van de vertaalster mevr. M.
Delsing-Spoorenberg verhogen de waarde van deze uitgave.
G. Wilkens
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Dr. W. Zijlstra
Klinisch pastorale vorming
Van Gorcum, Assen, 1969, 295 pp., f 32,-.
Getuige de vele en prijzende reacties die dit proefschrift, aangeboden aan de
theologische faculteit van de R.U. van Utrecht, heeft opgeroepen, is deze
pioniersstudie het lezen ten zeerste de moeite waard.
Uitgaande van de geschiedenis die de Clinical Pastoral Training in de Verenigde
Staten in de afgelopen decennia, heeft doorgemaakt, geeft de auteur een beschrijving
van deze, door hem overgenomen en verder voor Nederland aangepaste methode
van een klinische pastorale vorming. Overzichtelijk geeft de auteur ons een inzicht
en een voorlopige analyse van dit leer- en groepsproces van zeven door hem geleide
leercursussen. Overeenkomsten en verschillen met de ‘Sensitivitytraining’, uitwerking
van het groepsproces dat de groep pastores in de drie maanden durende cursus
doormaken, voordelen en bezwaren van deze training worden uitvoerig en helder uit
de doeken gedaan. Tenslotte geeft de auteur een beschouwing van de verhouding
theologie en psychologie, alsmede een explicatie van de vooronderstellingen van
deze cursus, alsmede, voorzover de lezer daarvan nog niet overtuigd was, de noodzaak
van verder onderzoek.
Een boekrecensie als deze biedt te weinig gelegenheid om diep in te gaan op de
inhoud van dit boek. Voortdurend wordt de lezer uitgenodigd tot meedenken, tot
instemming en afwijzing, tot herkenning en verbazing. Het roept vragen op om een
gewekte nieuwsgierigheid te bevredigen, zoals het ook vragen oproept ten aanzien
van sommige door de auteur gehuldigde opvattingen. Een vraag willen we hier toch
stellen: wat is het pastorale moment in deze, noodzakelijke, psychologische vorming
van pastores? Natuurlijk niet alleen dat dit, zoals de auteur doet, theologisch
verantwoord kan worden. Ook niet dat aan deze klinische vorming pastores
deelnemen, die dan ongetwijfeld met elkaar over pastorale problemen zullen praten.
Wat is het dan? De ervaringen die ieder meemaakt voorzover deze de pastor binden
aan die Herder die hem als voorbeeld voor ogen staat en hem
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tot zielzorg, ook die van eigen ziel uitnodigt?
De prozaïsche titel van dit proefschrift verbergt een grote pastorale rijkdom zoals
het soms de psychische armoede van pastores openbaart.
G. Wilkens

Dr. G. de Wit
Modekledingmotivatie
De Toorts, Haarlem, 1970, 146 pp., f 17,50.
Deze sociaal-psychologische studie van het mode-gebeuren, zoals de ondertitel van
dit boek luidt, wil een peiling zijn van de persoonlijke betekenis die de mens aan
zijn modekleding geeft. Teneinde te onderzoeken waarom kleren de mens, man en
vrouw, maken, en waarom de mens kleren maakt werd deze studie geschreven. Een
originele studie in een gebied waarin maar weinig onderzoekers zich hebben gewaagd.
De auteur weet op meer dan middelmatige wijze de lezer te boeien bij het beschrijven
van de ‘zelfachting, het zelfgevoel en het onthevenzijn aan een grijze
onbelangrijkheid’ van de zich modern kledende mens.
Bij alle waardering voor deze psychologische studie over de mode kan wel
opgemerkt worden dat de motivatie om geboeid te lezen zou worden verhoogd als
de ingewikkelde en soms moeilijk leesbare stijl omgezet zou worden in een wat
modieuzer, vlotter en begrijpelijker Nederlands.
G. Wilkens

Dr. Vyvyan Howarth
Minnekozen
Het liefdesspel in al zijn variaties
Hollandia, Baarn, 1970, 264 pp., f 16,90.
De oorspronkelijke titel ‘Secret Techniques of Erotic Delight’ geeft beter de inhoud
van dit boek aan dan de Nederlandse, want het is beslist geen romantisch verhaal,
doch een aantal raadgevingen van een ervaren seksuoloog. ‘Velen van ons die
dagelijks bezig zijn met het recht trekken van krom getrokken levens, valt het
voortdurend op dat het vaak de eenvoudigste en meest elementaire dingen zijn die
halsstarrig verwaarloosd worden’, verzucht de auteur (p. 140). Hoewel hij de aandacht
vestigt op deze ‘eenvoudigste en meest elementaire dingen’ zoals persoonlijk contact,
de aandacht en de eerbied voor de ander, zijn vele van zijn voorbeelden erg ‘technisch’
en laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het lijkt vooral een nuttig boek voor
hen die reeds enige tijd getrouwd zijn, omdat het van ervaring uitgaat en ervaring
veronderstelt en allereerst ervaringsfouten verbeteren wil. Pas wanneer men zelf de
persoonsrelatie met de partner zoekt, zullen de praktijkervaringen van deze arts - die
zich sterk op de actuele seksuele relatie richten zonder in feite de duurzame relatie
op het oog te hebben - werkelijk van dienst zijn. Hetgeen duidelijk de bedoeling van
de auteur is, zoals uit de laatste alinea van het boek blijkt en het hele boek door te
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proeven valt, al kunnen sommigen zich misschien stoten aan de crue vormen waarin
de ‘halsstarrigheid’ beschreven wordt.
R.S.

F. Duyckaerts
Psychologie van de sexualiteit
Camera, Desclée De Brouwer, Brugge, 1968, 208 pp., BF. 105.
De titel van dit boek zegt duidelijk wat er mee bedoeld wordt: de auteur wil de
verhouding beschrijven van twee wezens, man en vrouw, die aanvankelijk zo ver
van elkaar staan, dat ze elkaar vijandig en met angst bejegenen, en die geleidelijk,
langs delicaat te volgen wegen, elkaars vertrouwen winnen. Hij legt hierbij wel meer
de nadruk op de hindernissen die dit wederzijdse vertrouwen bedreigen dan op de
levende kracht die de wezens naar elkaar drijft. Hij blijft in deze uiteenzetting streng
bij zijn opzet, alleen de psychologische aspecten van dit onderwerp te benaderen,
hetgeen dan betekent: bijna uitsluitend de verworvenheden gebruiken van de
dieptepsychologie. Als we zeggen ‘bijna uitsluitend’ bedoelen we dat de auteur niet
vreest deze verworvenheden te plaatsen in een voorzichtige fenomenologische
beschrijving. Het oorspronkelijke en interessante van de uiteenzetting bestaat er in,
dat de auteur niet, zoals de meeste psychologen, een genetische beschrijving betracht
(eerst orale, dan anale, dan genitale fase, enz.), maar de elementen ontleedt van de
seksualiteit zoals ze beleefd wordt door volwassenen. Het boek is een vertaling van
La formation du lien sexuel. Het was wel een delicate (en hier en daar wellicht een
te moeilijke) opdracht de vaak fijne schakeringen van de oorspronkelijke tekst in het
Nederlands even geschakeerd weer te geven. Dit belet niet dat het ook in het
Nederlands een lezenswaardig en voor velen wellicht bevrijdend boek is.
M. De Tollenaere
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Sociale wetenschappen
Adorno, Theodor W. - Aufsätze zur Gesellschaftstheorie und Methodologie. Suhrkamp, Frankfurt, 1970, 245 pp., DM. 8,-.
Braekman, Dr. Willy L. - Middelnedernederlandse geneeskundige recepten. Kon. Vlaamse Academie in taal en letterkunde, Gent, 1970, 482 pp.
Brandis, Walter and Dorothy Henderson. - Social Class, Language and
Communication. - Routledge en Kegan Paul, London, 1970, 153 pp., £ 2.10.
Calder, Nigel - Technopolis. - A.W. Sijthoff, Leiden, 1970, 348 pp., f 17,90.
Callon Jr., Alexander B. - American Urban History. - Oxford University Press,
London, 1969, 674 pp., 42/-.
Camara, Dom Helder - Een spiraal van geweld bedreigt de mensheid. - Desclée
De Brouwer, Brugge, 1970, 75 pp., BF. 60. Edm. Carpenter and M. Mc-Luhan,
ed. - Explorations in communication. An anthology. - Jonathan Cape, London,
1970, 208 pp., 30/-.
Carr, Erward Hallett - Socialism in one Country I and II. - Penguinbooks,
Harmondsworth, 1970, 592 pp., en 526 pp.
Dansereau, Pierre - Challenge for survival; land, air and water for man in
Megalopolis. - Columbia University Press, London, 1970, 235 pp., 72/-.
Djilas, Milovan - The unperfect Society. - Methen, London, 1969, 192 pp., 35/-.
Fanon, Frantz - Toward the African Revolution. - Pelican Books,
Harmondsworth, 1970, 207 pp.
Fanon, Frantz - A Dying Colonialism. - Pelican Books, Harmondsworth, 1970,
158 pp.
Geeraert, A. - Jeugd en gemeentebeleid. - (Sociaal-pedagogische reeks), De
Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1970, 260 pp., BF. 265.
Hill, Dylis M. - Participating in Local Affairs. - Pelican Books, Harmondsworth,
1970, 237 pp.
James, Edward. - America Against Poverty. - Routledge en Kegan Paul, London,
128 pp., 1/5.
Laird, Roy and Betty A. - Soviet Communism and Agrarian Revolution. - Pelican
Books, Harmondsworth, 1970, 158 pp.
Osgood, Robert E.e.a. - America and the World. - Johns Hopkins Press, London,
1970, 434 pp., 114/-.
Pankoke - Sociale Bewegung - Sociale Frage - Sociale Politik. - Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1970, 228 pp., DM. 25.-.
Schut, J. - Van Dolhuys tot psychiatrisch centrum. - De Toorts, Haarlem, 1970,
133 pp., f 14,50.
Visser, Dr. H. - Economische groei en de structuur van de internationale handel.
- Van Gorcum, Assen, 1970, 212 pp., f 22,50.
Weckstein, Richard S. - Expansion of World Trade and the growth of National
Economics. - Harper and Row, New York, 1968, 278 pp., $ 275.

Dr. J. de Jong-Gierveld
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De ongehuwden
Samson, Alphen aan de Rijn, 1969, 301 pp., f 24,50.
De schrijfster, als wetenschappelijk medewerkster verbonden aan het
Sociaal-Wetenschappelijk Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam,
publiceert onder bovenstaande titel haar dissertatie, die een sociologisch onderzoek
vormt naar de levensomstandigheden en levensinstelling van ongehuwde mannen
en vrouwen. Drie belangstellingsvelden komen in deze studie naar voren: de sociale
participatie, resp. sociale isolatie van ongehuwden, de beeldvorming en stereotypering
die gehuwden en ongehuwden over zichzelf, resp. over elkaar hebben, en de satisfactie
van ongehuwden met hun bestaan. Hypothesen opgesteld vanuit een theoretische
oriëntatie worden in een uitgebreid interviewonderzoek getoetst en diepgaand
geanalyseerd. Enige capita selecta met betrekking tot de beleving van de seksualiteit
in het ongehuwd-zijn en tot homofilie komen aan het eind van deze studie als een
min of meer apart staand gedeelte aan bod. Enige beleidssuggesties (aan wie gericht
over welk beleid?) besluiten deze gedetailleerde vakstudie.
Het empirisch onderzoek is uitgevoerd volgens alle regels van de methodologie
van sociologisch onderzoek en van het schrijven van een proefschrift. Dat geeft de
waarde én de grens ervan aan.
Een eerste opmerking is, waarom de schrijfster niet nader ingaat op het feit dat
vele door haar aanvankelijk opgestelde hypothesen niet in het onderzoek zijn
bevestigd.
Vermoedelijke uitleg en eventueel suggesties voor nader en preciezer gericht
onderzoek zouden welkom zijn geweest.
Een tweede opmerking betreft de kracht en algemeenheid van de beleidssuggesties
aan het slot van deze studie. Meer gelding zouden deze adviezen gehad hebben
wanneer
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deze nauwer met de resultaten van dit onderzoek in verband waren gebracht.
De dubbelzinnigheid van een proefschrift waarin het bewijs van geleverde
vakbekwaamheid wordt geleverd, én van een studie die met verbeelding
maatschappelijk gericht is en dan ook kan worden opgenomen, zoals in feite gebeurd
is, in de ‘Serie Maatschappijbeelden’, lijkt in deze studie niet geheel overwonnen te
zijn.
G. Wilkens

Yvo Nuyens
Sociologie en gezondheidszorg
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1969, 260 pp., BF. 195.
Dit werk wil enerzijds de sociologie voorstellen als hulpwetenschap voor de medische
wetenschap en anderzijds het maatschappelijke domein van de gezondheidszorg bij
de sociologische belangstellingssfeer betrekken. Het resultaat is een beloftevolle
verzameling van wetenschappelijke gegevens, concepten en onderzoeksperspectieven.
Het accent ligt vooral op het organiseren van de gezondheidszorg in beroepen en
ziekenhuizen. Over tal van andere onderwerpen vindt men nuttige verwijzingen. Het
is echter ook een werk dat aarzelt tussen twee schelven hooi: tussen conceptualisaties
die vooral sociologiestudenten zullen interesseren en inzichten die relevant zijn voor
gezondheidszorgers. Het stroomlijnen van het geheel laat nog op andere punten te
wensen over. Er is niet voldoende continuïteit in het woordgebruik; sommige
concepten blijken slechts een vluchtig belang te hebben; er zijn te veel inleidingen;
en de leesbaarheid wordt niet alleen bemoeilijkt door de eisen van de
wetenschappelijke stijl. Indien men bij een tweede druk hieraan enige zorg zou
kunnen besteden, zou men van dit werk een zeer bruikbaar handboek van de medische
sociologie kunnen maken.
G. Dierickx

Dr. H. Ph. Minkowski
Lof der onaangepastheid
Boom, Meppel, 19693, 264 pp., f 15,25.
Een tweede, enigszins gewijzigde, en een derde druk werden noodzakelijk geacht
sinds de problemen die deze oorspronkelijke dissertatie waarop de auteur in de
sociologie promoveerde in 1961, aan de orde stelde, actueler en klemmender zijn
geworden. De oorspronkelijke titel: ‘Sociale aanpassing, niet-aanpassing,
onmaatschappelijkheid’ geeft beter het onderwerp aan van deze heldere en zeer
leesbare studie. Wat onderscheidt maatschappelijk van onmaatschappelijk gedrag?
Literatuuronderzoek in de sociologie evenals het analyseren van veel
onmaatschappelijkheidsonderzoek brengen aan het licht dat vaak als taak van de
sociologie wordt gezien de onmaatschappelijke mens te helpen aanpassen aan de
heersende maatschappelijke situaties. De schrijver ontwikkelt een ander begrip van
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onmaatschappelijkheid en verkondigt daarbij vanuit wetenschappelijke gronden de
lof van de onaangepastheid.
Met alle lof voor deze lof blijft toch staan dat deze lof soms te snel zich aanpast
aan een lof der zotheid van diegenen die een andere opvatting huldigen. Hetgeen dan
eigen lof van onaangepastheid legitimeert en weer fundeert.
Kritieken, verschenen na de eerste druk, zouden wellicht kunnen worden behandeld
en beantwoord in de volgende drukken, althans in ruimere mate dan in deze druk is
geschiedt. Het thema dat de schrijver aanraakt, vraagt erom.
G. Wilkens

Dr. L. Turksma
Socioloog en geschiedenis
Boom, Meppel, 1969, 287 pp., f 18,50.
Met als ondertitel: ‘een sociologisch-methodologische benadering van de historische
ontwikkeling van de jongste tijd als bijdrage tot de theorie der sociale verandering’
tracht de socioloog Turksma in deze handelseditie van zijn proefschrift waarop hij
aan de Utrechtse Universiteit promoveerde, de sociologie te redden van al te
minutieuze detailonderzoeken en een al te groot formaliseren van bestudeerde
werkelijkheden. Hij tracht op een aannemelijke wijze de sociologische begrippen te
verzadigen met historische feiten en veranderingsprocessen. Als illustratie probeert
hij de sociologische begrippen van rationalisering, emancipatie en fundamentele
democratisering, verkorting van sociale afstanden, schaalvergroting, verstedelijking
en verdichting te verzadigen met historische feitelijkheden en zo én de begrippen te
dynamiseren én de feitelijke geschiedenis in zijn veranderlijke consistentie
sociologisch begrijpelijk te maken. Niet alleen tracht hij de sociologische
begrippelijkheid te dynamiseren door

Streven. Jaargang 23

1092
deze toe te passen op sociaal-historische processen vanaf 1750, maar ook doordat
hij laat zien dat de begrippen zelf in de geschiedenis van de sociologie historisch
bepaald zijn.
De schrijver is in eerste aanzet erin geslaagd de werkelijkheidsrelevantie van de
sociologie door zijn benadering te verhogen en heeft daarbij tot de historicus de
uitdagende vraag gericht om tot een grotere begrijpelijkheid van de historie te komen.
Aan deze studie komt de eer toe een nieuwe aanzet gegeven te hebben van de
sociologie, terwijl de waardering voor deze, soms slecht geschreven en wat slordig
formulerende studie kan toenemen, wanneer de uitdaging wordt aangenomen.
G. Wilkens

Gerard C. de Haas
Jeugd in zeventig
vijftien vraaggesprekken
Ambo, Bilthoven, 1970, 239 pp., f 9,75.
De Nederlandse Jeugd Gemeenschap bestaat vijfentwintig jaar. Bij gelegenheid van
dit feit geeft zij opdracht een balans op te maken van het ontwikkelingsproces dat
sinds de oorlog het beeld te zien heeft gegeven van een jeugd als een sceptische
generatie met uitgesproken consumenteninstelling alsóók, vooral na zestig, van een
contesterende generatie, die als inzet in een nog onoverzichtelijk debat niets minder
dan de structuur en het wezen van de westerse maatschappij aan de orde stelt.
De opdracht wordt gegeven aan Gerard C. de Haas; de balans wordt opgemaakt
in een vijftiental interviews met deskundigen en werkers op het terrein van de
jeugdzorg. De belangrijkste vraag op de achtergrond van elk interview luidde: Wat
is er met onze maatschappij aan de hand en hoe reageert de jeugd daarop? Concreet
worden de vragen toegespitst op de huidige gezinssituatie, de onderwijssituatie en
de jeugden teenagercultuur.
Het geheel laat zich zeer vlot lezen, al kan men zich afvragen of deze gesprekken
met de vaak zeer informele en biografische toon, zowel van de kant van interviewer
als interviewde, nu informatie geeft over wat er met de jeugd dan wel met de
gekwalificeerde opvoeders aan de hand is.
Een slothoofdstuk waarin verschillende trends duidelijk gebundeld aan de lezer
zouden zijn voorgelegd, zou het beoogde inzicht in de jeugd en maatschappij vergroot
hebben.
G. Wilkens

Functie en toekomst van het vormings- en ontwikkelingswerk met
volwassenen in de Nederlandse samenleving
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1970, 135 pp..
De inhoud van deze nota uitgebracht door een studiecommissie in opdracht van het
bestuur van het Nederlands Centrum voor Volksontwikkeling wordt genoegzaam tot
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uitdrukking gebracht in de lange, bovenstaande titel. Grondslagen van het vormingsen ontwikkelingswerk, uitgangspunten voor een beleid en een aantal wensen ten
aanzien van structuren en voorzieningen worden er achtereenvolgens in besproken.
Ook voor degene die in de veel gebruikte jargonwoorden een reële problematiek kan
blijven herkennen, kan toch nog de vraag naar een meer empirisch opgesteld rapport
m.b.t. de stand van zaken en de prognose van het vormingswerk niet geheel onderdrukt
worden. Wellicht dat deze meer zakelijk ingestelde benadering de toekomst van een
functie van het vormings- en ontwikkelingswerk kan worden.
G. Wilkens

R. Dorfman
Prijstheorie
Vertaling van The Price System (1964), Prisma, Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 231 pp..
Beschrijft het economische gedrag van consumenten en producenten en de daaruit
voortvloeiende verhoudingen van de goederenprijzen. Ik heb moeten ervaren dat het
boek in het onderwijs niet zo geweldig voldoet. Er staan vele goede dingen in, maar
de leerling blijkt ze er gewoon niet uit te halen. Gedeeltelijk komt dat natuurlijk door
de kreupele vertaling. Maar de opzet van het boek vertoont ook enige didactische
gebreken. Met dat al is het voor zelfstudie ongeschikt. Jammer, want de vervlechting
van bedrijfseconomie en algemene economie maakt het boek aantrekkelijk evenals
het feit dat er iets over ‘lineaire programmering’ in is opgenomen.
J.J. Meltzer

Streven. Jaargang 23

1093

Literatuur
Boudier-Bakker, Ina - Altijd Elders. - Querido N.V. Amsterdam, 1970, 192 pp.,
f 2,60.
Chapkis, Raoul - Ik sta op mijn hoofd. - Querido N.V. Amsterdam, 1970, 158
pp., f 2,60.
Dendermonde, Max - Inzake de liefde. - Querido N.V. Amsterdam, 1970, 235
pp., f 2,60.
Knuvelder, Dr. G.P.M. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse
letterkunde deel I. - Malmberg, s'-Hertogenbosch, 19705, 534 pp., f 39,50.
Lecke, Bodo, Hrsg. - Schiller, Friedrich, von 1795 bis 1805. - (Dichter und ihre
Dichtungen), Heineman, München, 1970, 976 pp., DM. 54,-.
Luther, Gisela - Barocker Expressionismus? - (Stanford studies in Germanics
and Slavics), Mouton, The Hague, 1969, 177 pp., f 30,-.
Kenneth Muir, ed. - Shakespeare Survey 22. - Cambridge University Press,
London, 1969, 193 pp., 50/-.
Nef, Ernst - Der Zufall in der Erzählkunst. - Francke, Bern, 1970, 133 pp., SF.
9,80.
Poëzie album 30 - Robert Desnos. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 32 pp.
Poësie album 31 - Wer-wenn nicht wir! Zum 100 Geburtstag Lenins. - Verlag
Neues Leben, Berlin, 1970, 64 pp.
Poësie album 32 - Karl Marx. - Verlag Neues Leben, Berlin, 1970, 32 pp..
Potok, Chaim - De rechtvaardige. - De Branding, Antwerpen, 1969, 261 pp.,
BF. 235.
Remarque, Erich Marie - Hebt uw naasten lief. - Querido N.V. Amsterdam,
1970, 252 pp., f 2,60.
Roth, Joseph - Der neue Tag. - Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1970, 280 pp.,
DM. 12,-.
Rudolf, Ottomar - Jacob Michael Reinhold Lenz, Moralist und aufklärer. Gehlen, Bad Homberg, 1970, 263 pp., DM. 28,-.
Wiesel, Elie - De bedelaar van Jeruzalem. - De Branding, Antwerpen, 1969,
204 pp., BF. 195.

Jos Vandeloo
De glimlach van een vlinder
Vlaamse Pockets, Heideland, Hasselt, 1969, 79 pp., BF. 45.
Uit zijn vorige dichtbundels Wachten op het groene licht (1959), Zeng (1962) en
Copernicus of de bloemen van het geluk (1967) bloemleesde Jos Vandeloo de
verzamelbundel De glimlach van een vlinder. Schrijven betekent voor Vandeloo een
intensifiëring van de werkelijkheid, waarvan een bepaald facet op een gegeven
moment in de taal vastgelegd wordt. Dit geschiedt met grote soberheid en in
eenvoudige zinnen. Deze bundel bevat voornamelijk liefdesgedichten en
protestgedichten, waarin dezelfde thema's weerklinken als in Vandeloo's overig
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literair werk: protest tegen de barsheid, nijdigheid en onmenselijkheid van de
maatschappij, vervreemding en angst, zelfs in de sublieme beleving van de liefde.
J. Gerits

José de Ceulaer
Dat zei Claes, dit zegt Claus
Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage, z.j., 114 pp., geïll..
Uit 48 interviews, eerder gepubliceerd in de eerste vier delen van Te gast bij Vlaamse
auteurs, heeft S. een keuze gemaakt van die auteurs voor wie in Nederland de grootste
interesse blijkt te zijn. Het zijn E. Claes, R. Brulez, G. Walschap, M. Gijsen, M.
Gilliams, K. Jonckheere, L.P. Boon, J. Daisne, B. Decorte, F. van Isacker, H. Lampo
en H. Claus. De methode van vragen stellen verschilt bij elke geïnterviewde, de
bedoeling van de interviewer is steeds dezelfde: aan de lezer informatieve
mededelingen verstrekken van bio-bibliografische aard, die het mogelijk maken het
geestelijk zelfportret van de auteur in grote lijnen te reconstrueren.
J. Gerits

Sybren Polet
Kikker en Nachtegaal
De bezige bij, Amsterdam, 1969, 231 pp., f 12,50.
De ondertitel van deze bundel luidt: ‘Buitenlandse poëzie over Nederland en
Nederlanders van de zeventiende eeuw tot heden’. Het boek bevat een chronologisch
uittreksel uit de vele werken die door buitenlanders over ons land en volk geschreven
zijn. Ook aan buitenlandse specifieke dichtvormen is korte aandacht besteed.
Het is jammer dat de hoeveelheid materiaal, om tot een verantwoord historisch
overzicht te komen, dermate ingekrompen moest worden, dat verschillende delen
daardoor uit hun verband gehaald zijn. Voor
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diegene die er echter meer van wil weten is een zeer duidelijke bronvermelding
aanwezig.
Het is poëzie met een vleugje geschiedenis waarin bespotting en verheerlijking
elkaar afwisselen. Voor een verloren uurtje warm aanbevolen.
C.S.

Frans van Isacker
Posthume wandeling
Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 104 pp., BF. 96.
Dit is de tweede druk van deze vóór 15 jaar geschreven roman. Het is een herfstboek,
vol humus van bezonken levenswijsheid. Deze voor-oefening van zijn eigen dood
werd door S. gemodelleerd naar de herinneringen aan het sterven van zijn vader. In
het leven van de auteur bekleedde hij een centrale plaats. Nergens staat er een woord
teveel in dit klassieke, sobere proza. De lectuur duurt een wandeling lang; als lezer
keert men er stil van terug, bewuster van de knooppunten in het menselijk bestaan:
geboorte, liefde en dood.
J. Gerits

José de Ceulaer
Te gast bij Vlaamse auteurs. V.
De Garve, Antwerpen, 1969, 94 pp., geïll., BF. 80.
Vraaggesprekken met romanschrijvers en dichters zijn aan de orde van de dag, omdat
lezers, bewust of onbewust, erop uit zijn een schrijver ook op een andere manier te
leren kennen dan via zijn geschrift. Foto's, details over woon- en leefgewoonten,
aforistische verklaringen, biografische gegevens kunnen aan die nieuwsgierigheid
voldoen. Meestal werpen ze weinig licht op het wezen zelf van de literatuur en het
schrijverschap, maar zij situeren de schrijver in een stroming, in een milieu, zij toetsen
zijn opvattingen aan de algemeengeldende en hebben zodoende toch de verdienste
de kloof tussen de kunstenaar en het lezerspubliek enigszins te overbruggen. Wie
voelt zich niet gerustgesteld wanneer hij het antwoord van Jos Ghysen leest op de
vraag: ‘Je was dus niet “plezant” als kind?’ - ‘Ik ben het nog niet. Ik ben niet
gemakkelijk om mee om te gaan en verschrikkelijk veeleisend. Ik haat wat niet af
is’ (p. 55).
Naast Ghysen werden ook E. Borg, T. Brulin, E. De Bock, P. De Wispelaere, J.
Geeraerts, R. Scarphout, C. Schouwenaars, R. Verbeeck en J. Vercammen
geïnterviewd. Elk interview wordt afgesloten met een korte biobibliografische schets.
De schoolgaande jeugd wordt bedacht met een plaatje van elk auteur, om uit te
knippen.
J. Gerits
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Albert de Longie
Gerrit Achterberg
(Ontmoetingen), Desclée De Brouwer, Brugge, 1969, 71 pp., BF. 35.
Deze literaire monografie van A. de Longie is belangrijk omwille van de zeer
uitgebreide literatuur-index, die een zo volledig mogelijk overzicht biedt van de
publikaties over Achterberg. Bovendien is S. erin geslaagd op een 25-tal blz. de
essentiële elementen uit het omvangrijke oeuvre van de dichter zo te presenteren dat
de lezer ertoe aangezet wordt zich door Achterberg bij de hand te laten leiden naar
het doodsgebied dat het levensgebied geworden is van de geliefde. Wie Achte, rberg
nog niet kent, hem te vreemd of te moeilijk vindt, kan in het werkje van de Longie
een sleutel vinden tot ‘een poëtisch oeuvre dat zijns gelijke niet heeft in onze
letterkunde en dat zich meten kan met dat van de grote dichters der eigentijdse
buitenlandse literatuur’ (Roel Houwink, gecit. p. 11).
J. Gerits

Paul K. Kurz
Über moderne Literatur. II.
Standorte und Dichtungen
Verlag Josef Knecht, Frankfurt, 1969, 336 pp., DM.24,-.
Deze 2e bundel opstellen (meestal uit Stimmen der Zeit) toont de bekende kenmerken:
deze Jezuïet-filoloog sluipt tussen de actueel-kritische buien door, blijft
matig-vooruitstrevend in belichting en waarde-oordeel, omzeilt de netelige momenten,
waagt niettemin in zijn uitgangspositie toch enige vlugge pasjes die (te) evident zijn
behoefte onthullen om én zichzelf trouw te blijven én een behoudend (- christelijk)
publiek niet voor het hoofd te stoten. Dat blijft onschuldig i.v.m. Th. Mann of de
Duitse lyriek na 1945, wordt al iets rustelozer n.a.v. Brecht, H. Mayer en G. Grass
en de Gruppe 47; dat is heel erg pijnlijk bij Zäune und Lager. Die Schriftsteller und
die Christen, strategisch achteraan de bundel opgesteld, voorzichtig-laverend tussen
het solide vooroordeel van de zekerheid en het potentiële recht op progressie.
C. Tindemans
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Canaris, Volker, Hrsgb. - Beckett, Samuel - Das letzte Band, Regiebuch der
Berliner Inszenierung. - Suhrkamp, Frankfurt 1970, 149 pp., geïll., DM.4,-.
Canaris, Volker, Hrsgb. - Schiller/Heyme - Wallenstein; Regiebuch der Kölner
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Edward Braun, e.d.
Meyerhold on Theatre
Methuen, London, 1969, 336 pp., 75/-.
Iedere theatergeschiedenis vermeldt dat Meyerhold invloed heeft gehad op het theater,
niet alleen in Rusland en de Sovjetunie, maar ook in West-Europa en de VSA. De
precieze aard van zijn ideeën blijft doorgaans vaag, aangezien ze niet gecompileerd
liggen in een andere taal dan het Russisch. Daarom is deze selectie uitermate
belangrijk. De chronologische rangschikking (van 1902 tot 1917 in het tsaristische
bestel op zoek naar nieuwe vormen, van 1917 tot 1927 fervent opbouwer in de geest
van de nieuwe bazen en vinder van eigen oplossingen als ‘constructivisme’ in de
theaterstilistiek geïntegreerd, van 1927 tot 1940 in wanhopige zelfverdediging tegen
het socialistische realisme) stelt ons in staat de evolutie in inzichten en voorstellen
nauwkeurig te volgen. De bundel maakt al een synthese mogelijk die Meyerholds
eigen inbreng in het wereldtheater samenvattend omschrijft en bepaalt. Zijn
opvattingen kondigen Brecht en Piscator en Planchon al aan. Zijn ongenuanceerde
bestrijding van het naturalisme verbindt hem met de stilistische zoektochten van het
totale theater, terwijl zijn acteer- en regievoorschriften een credo manifesteren dat
zich onverzwakt naast (niet eens tegen) Stanislawsky handhaaft. Dit is een boek dat
een legende uit de wereld kan helpen en deze figuur definitief op een niet-arbitraire
gronden opneemt in de galerij van de echte pioniers.
C. Tindemans
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Michael Herrmann
Das Gesellschaftstheater des Louis Carrogis de Carmontelle (1717-1806)
Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1968, XII, 176 pp., DM. 26,70.
De dramatische betekenis van het werk van L.C. de Carmontelle is uitgesproken
tweedehands. Hij behoorde tot de slavenhorde van de 18e eeuw (cfr. Lenz' Hofmeister)
die in gouverneursloondienst bij de rijke aristocratische families ook de
society-vermaaksstonden organiseren moest en daaruit een relatieve bekendheid wist
te ontwikkelen. S. achterhaalt minutieus waaruit deze activiteit (in het algemeen en
in het bijzonder) heeft bestaan en welke consequenties daaraan verbonden zijn
geweest. Toch blijven de veelal lustig-plagiërende teksten belangrijk, omdat ze de
underdogmentaliteit van de auteur herhaaldelijk achter zich laten en dan
verfijnd-subversieve pre-echo's loslaten die de zich wijzigende instelling van mens
en maatschappij tijdens deze eeuw verraden. Het werk is wellicht te arm van stof om
het als een geldig pendant van de zich daarnaast ontwikkelende burgerlijke dramatiek
op te vatten, maar mentaal en filosofisch (als het woord niet te zwaar doorweegt)
zijn hier zonder betwisting gelijkgerichte ontwikkelingsmodi te erkennen. Dat maakt
dit zielige theater ondanks alles nog relevant. Dit reliëf nu heeft S. definitief in kaart
gebracht; zijn studie maakt daardoor deel uit van het grootste panorama dat met vele
soortgelijke miniatuurauteurs dé 18e eeuw samenstelt.
C. Tindemans
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Film
Arnoud van Deelen
Sinds Godard
De Franse film vanaf de Nouvelle Vague
Van Gennep, Amsterdam, 1969, 282 pp., geïll., f 14,50.
Misschien komt het doordat A. van Deelen's werk zo veel waardevolle elementen
bevat dat de onbevredigde indruk des te sterker naar voren springt. Het vertrekpunt
valt beslist te waarderen: S. wil de Nouvelle Vague behandelen als filmsociologisch
verschijnsel. Dat hij, om dit te doen, uitgaat van Huaco's vierledig patroon, uitgewerkt
in zijn The Sociology of Film as Art, is, geloof ik, jammer. De basishypothese van
Huaco om na te gaan of een groep van films tot een filmstroming gerekend kan
worden, lijkt mij toch bijzonder vaag, en in dit geval niet zo erg bruikbaar, omdat
de Nouvelle Vague als beweging bestaat naast (en soms ook in) op zijn minst één
andere stroming: die van de ‘andere Franse film’ uit dezelfde periode. S. bestudeert
nauwgezet de verschillende elementen in de beweging, maar toont nergens aan (of
hecht er onvoldoende belang aan) dat deze kenmerken zich afzetten tegen andere
vormen van cinema buiten de NV-beweging. De wisselwerking is trouwens hoe
langer hoe sterker geworden; en in de huidige situatie heeft de term niet de minste
betekennis meer. (Ook dit, deze assimilatie, niet alleen in de Franse cinéma de papa,
maar ook in het hele Franse leefklimaat, is een sociologisch verschijnsel dat aandacht
verdiende; misschien niet in dit kader). Vooral de bestaande en nieuwe economische
structuren en de (bestaande en nieuwe) publieke responsen zijn zwak of helemaal
niet behandeld. Het tweede deel van het boek wil niet meer zijn dan een
inhoudsanalyse van een reeks NV-films. Om dezelfde redenen valt ook dit deel erg
tegen: heeft het zin feitenmateriaal na te gaan als men feitenmateriaal dat vlak ernaast
ligt en er nauw verband mee houdt, niet ter sprake brengt? Tegen het derde en laatste
deel (‘Enige parallellen tussen nouvelle vague en nouveau roman, en enkele andere
moderne kunststromingen’) heb ik nog andere bezwaren: namelijk dat film als een
gelijkaardig (cultureel) fenomeen beschouwd wordt als bv. de roman of de muziek.
Niets is natuurlijk minder waar, en wanneer parallelle overeenkomsten te vinden
zijn, zoals S. er een hele reeks opspoort, dan is dat des te verrassender en moet het
vanwege de onverwachte en ongewone context een geheel andere betekenis krijgen.
De kans om een lezenswaardige brok filmsociologie te produceren naar aanleiding
van zo'n boeiend fenomeen als de Franse NV, werd naar mijn mening dus gemist;
dit is des te jammerder daar S., die over een enorme en accurate documentatie
beschikte, deze op een al te conventionele manier heeft gerangschikt, uitgaande van
een dubieus basisprincipe. Dit neemt echter niet weg dat het boek, misschien juist
door deze neutraliteit, een waardevol document is over een voorbije (?) beweging
in de Europese film.
E. De Kuyper

The Films of Jean-Luc Godard
Studio Vista, London, 1969, 192 pp., geïll., 15/-.
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The Films of Robert Bresson
Studio Vista, London, 1969, 128 pp., geïll., 15/-.
Twee boekjes die volgens hetzelfde stramien opgebouwd zijn: de verschillende films
van Godard, resp. Bresson worden door telkens een andere criticus vrij beknopt
besproken; sommige films worden door twee of meerdere critici onder de loep
genomen. Deze methode heeft principieel het voordeel dat verschillende meningen
over dezelfde auteur aan bod kunnen komen; het maakt ook mogelijk dat belangrijke
teksten uit andere taalgebieden er in kunnen opgenomen worden (zo bv. de opstellen
van André Bazin en Amédée Ayfré). Toch vraagt men zich af of het systeem
uiteindelijk zoveel voordelen biedt, wanneer bv. de verschillende opinies weinig
gedifferentieerd zijn, zoals hier doorgaans het geval is. Is er eenmaal een dissonante
of een nieuwe approach (zoals die van R. Durgnat n.a.v. Bresson) dan krijgt de steller
materieel te weinig ruimte om zijn approach waar te maken. Al bij al is het dus geen
zo gelukkig compromis tussen vulgarisatie (kennismaking met een auteur via zijn
films) en specialisatie (variaties op bekende thema's). Het boekje gewijd aan Bresson
bevat jammer genoeg niet zijn jongste werk Une femme Douce en de Godard houdt
- in deze tweede aangevulde versie - op bij One plus One. Opmerkelijk is wel dat in
deze laatste monografie geen spoor gevonden wordt van Un Film comme un Autre
(68), de film die Godard gemaakt heeft n.a.v. de Mei-dagen.
E. De Kuyper
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Personalia
Peter Wiemers S.J., geboren 1923. Werkte een aantal jaren aan de Jan van
Eyckacademie te Maastricht. Vertrok in 1965 naar Brazilië, waar hij als kunstenaar
werkzaam was. Is sinds enkele maanden in Nederland terug. Adres: redactie.
Ivan Illich, geboren 1927. Oprichter en directeur van het Centro Intercultural de
Documentacion (CIDOC). Adres: Apartado 479, Cuernavaca, Mexico.
Roger Rutten, geboren 1942. Regentaat Nederlands (St.-Thomasinstituut. Brussel).
Leraar Normaalschool Bokrijk (Genk). Adres: Reinpad 21, 3600-Genk.
Drs. J.J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economie aan de Universiteit van
Amsterdam en is daar nu wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium voor
Staathuishoudkunde. Doceert elementaire wiskundige economie en algemene
economie aan studenten actuariaat en econometrie. Doceert sociale economie aan
studenten van het Nederlands Instituut voor Register Accountants. Adres: Käthe
Kollwitzstraat 23, Amstelveen.
Giancarlo de Carlo, geboren 1919. Professor aan de Faculteit voor architectuur te
Venetië. Doceerde architectuur en stedebouw aan verschillende buitenlandse
universiteiten, o.m. te Yale, Cambridge, Los Angeles, Berlijn, Barcelona, Delft. In
1967 kreeg hij de prijs voor stedebouw ‘Sir Patrick Abercrombie’. Voornaamste
publicaties: Urbino, storia di una città e della sua evoluzione urbanistica; Questioni
di architettura e urbanistica; La piramide rovesciata. Adres: Via Mascheroni 18,
I-20145-Milano.
F. Frijns, geboren 1934. Studeerde wijsbegeerte en theologie. Specialiseerde in de
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[1970, nummer 11/12]
[Inhoud]
De atoombom en de Vlaamse pers augustus 1945, p. 1102
Vijfentwintig jaar geleden viel de bom op Hiroshima. Het kan een ‘aardigheidje’
lijken, eens na te gaan hoe de Vlaamse pers daarop de eerste dagen reageerde. Dat
was waarschijnlijk niet anders dan de wereldpers. Het merkwaardige is immers, dat
het besef van wat hier gebeurd was, slechts heel langzaam ten volle doordrong. Een
vraag die achter dit stukje ligt: duurt het vandaag nog altijd zo lang voor wij de volle
draagwijdte beseffen van wat om ons heen gebeurt? De communicatie is geweldig
versneld, maar is dat alleen al een garantie dat wij directer volledig beseffen wat de
mens aan het doen is?

Oude en nieuwe godsdiensten in Indonesia, p. 1108
De nieuwe godsdiensten en mystieke richtingen van heden in Indonesia hebben hun
historische achtergronden in het diepe verleden. De auteur beschrijft zowel de
achtergronden als de nieuwe godsdiensten, waarin hij een soort existentiële angst
meent te zien tegenover alles wat het vertrouwde leven bedreigt.

Antwoord van een futuroloog, p. 1118
Door een beoefenaar van de futurologie wordt, als reactie op een eerder artikel in dit
tijdschrift, Vragen aan futurologen, gesteld, dat de eisen die Boschheurne aan
wetenschap stelt, te absoluut geformuleerd zijn, en dat prognose en predicties wel
degelijk wetenschappelijke waarde hebben en als zodanig de futurologie
rechtvaardigen.

Antwoord aan een futuroloog, p. 1122
In een naschrift houdt de auteur van het eerste artikel vast aan de principiële kwestie
der methodologie en wijst het predicaat ‘wetenschap’ opnieuw af voor de futurologie.

Toekomst als uitdaging, p. 1124
Waren de beide vorige artikelen van methodologische en filosofische aard, de auteur
van dit artikel, zelf actief in toekomstonderzoek, geeft een historisch overzicht van
de ontwikkeling van hetgeen men thans ‘futurologie’ noemt.
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Invloed van misdaad en geweld in TV op de jeugd, p. 1128
Kinderen kijken veel naar televisie en zien daar veel geweld en misdaad. Dat kan
niet anders dan een nadelige invloed uitoefenen, wordt gezegd. Een analyse van (niet
meer zo recente) onderzoekingen laat vermoeden dat die vrees niet in alle
omstandigheden gegrond is. Veel hangt af van context, milieu, begeleiding.
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Geneesheren of gezondheidswerkers: een discussie, p. 1134
De aanklacht van een Leuvens medisch student, dat de artsen door hun afkomst en
door hun autoritair optreden te ver afstaan van hun patiënten (in het aprilnummer
van Streven), heeft drie artsen aangezet tot reacties, waarop Leyers hun - zonder op
details in te gaan - van repliek dient.

Democratie en Buitenlandse Politiek, p. 1146
Aan de hand van een aantal recentelijk verschenen boeken zet schrijver uiteen, dat
er een belangrijk verschil is tussen de buitenlandse politiek van Engeland en van de
Verenigde Staten. De Prime Minister kan door de continuïteit van de diplomatieke
dienst niet zozeer zijn eigen stempel daarop drukken, terwijl de grote macht van de
Amerikaanse President de diplomatie van zijn persoonlijke opvattingen en beslissingen
afhankelijk maakt.

Architectuur als massamedium, p. 1159
Wordt architectuur niet als een geïsoleerd artistiek object beschouwd, maar als een
behoefte van, een produkt voor de massa, dan is het verband tussen architectuur en
massacultuur evident. Kan architectuur echter ook als een massamedium worden
beschouwd? Ze realiseert in ieder geval een vorm van communicatie met een eigen
betekenissensysteem en dus een eigen ontcijferingscode. Aan de hand van een recente
publikatie onderzoekt de auteur in hoeverre deze stelling een sleutel kan vormen om
de verschillende problemen van stedebouw en architectuur in een coherent systeem
onder te brengen.

Terzijde, p. 1167
Deze keer neemt de auteur de literaire kritiek onder de loep en somt er de feilen en
tekorten van op. Tevens beoordeelt hij het werk van Dr. L. de Jong over het koninkrijk
der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog op zijn literaire merites, terwijl hij
besluit met enige opmerkingen over het analyseren van literaire geschriften.

Terzij van de horde: Jan Engelman, p. 1173
Jan Engelman's image is vervalst tot het beeld van de apollijnse katholieke dichter,
de muzische non-significatieve estheet. Daardoor is hij nog niet gewaardeerd als wat
hij ook is geweest: een enthoesiast en genuanceerd criticus en een herdenker van de
ethische functie van de kunst.
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Een generatie na Hiroshima
Editoriaal
‘I hear that death sound baby
oh like an echo in my brain’.
(uit Death Sound van Country Joe and Fish)

Worden generaties getekend door historische gebeurtenissen? Bijvoorbeeld door de
Bom op Hiroshima en Nagasaki? Kun je generaties indelen volgens historische data?
Blijkbaar zijn wij daar wel toe geneigd. Steeds weer spreken wij van de generatie
van voor en die van na de oorlog, van die de oorlog meegemaakt hebben, anderen
die nooit een oorlog hebben gekend, de ‘hitler, connais pas’-jeugd. We zeggen, zoals
ikzelf hier nog vorige maand, ‘dat de wetenschappelijke dreiging die sinds Hiroshima
in de lucht hangt, deel is gaan uitmaken van ons leef-landschap’; we spreken, zoals
een onlangs verschenen boek, van onze ‘Bomb Culture’1. Gemakkelijk krijgt zulk
een indeling in generaties iets elitairs, ze werkt discriminerend: ik heb een ervaring
die jij niet hebt. De ongelijke ervaring kan beter aangewend worden als een
mogelijkheid tot uitwisseling, zodat we vanuit verschillende ervaringen tegelijk de
wereld van vandaag iets beter leren verstaan. Niet de feiten - de historische data zijn dan van belang, wel de manier waarop ze tot levensdata worden verwerkt. Wat
betekent ‘oorlog’ voor mensen die het meegemaakt hebben, wat voor mensen die
het niet hebben meegemaakt?
Op deze hele thematiek reageert ‘mijn’ generatie meestal nogal emotioneel. We
krijgen soms de indruk dat WO I of WO II voor hen die erbij geweest zijn, niets
anders betekent dan wat opgerakelde herinneringen en anekdoten (op z'n engst) of
breedsprakerig herdachte levensschokkende gebeurtenissen in de trant van ‘dat nooit
meer’ (op z'n best). Voor de waarschijnlijk oprecht humanitaire bedoelingen waarmee
de Bevrijding, Hiroshima, de concentratiekampen ‘herdacht’ worden, kan ik slechts
een abstract begrip opbrengen. Die plechtstatige herdenkingsobsessie revolteert me
óf maakt me triestig. Omdat ik bang ben dat de ervaring op die manier alleen

1

Jeff Nuttall, Bomb Culture, Paladin, London, 1970, 252 pp., 8/-.
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maar als een ‘historisch feit’ ‘dat mensen weliswaar in hun vlees getekend heeft’,
niet echter als een ‘existentieel motief’ beleefd wordt. Als de beleving aldus
tekortschiet, wordt ook de communicatie ervan onmogelijk. De ervaring wordt
geabstraheerd, ‘verdinglicht’, vastgepind in de geschiedenis of in een
herdenkingsritueel. Ze is niet meer bij machte concreet te functioneren in de actualiteit
van vandaag.
Hoe heb ik de feiten overgeleverd gekregen?
‘Hiroshima’ heeft voor mij - en natuurlijk ben ik niet alleen - tegelijk een heel
vage én een heel precieze, een abstracte én een heel concrete, een tijdeloze of
buitentijdse (ik was drie jaar) én een helemaal actuele betekenis. Het concrete van
‘Hiroshima’, dat zijn voor mij beelden, beeldherinneringen uit documenten waarvan
ik door de jaren heen kennis heb genomen. De paddestoel die, als een leitmotiv, in
de meest onverwachte omstandigheden opschiet, die bijvoorbeeld als ‘teken’ gebruikt
wordt voor een festival van experimentele films als dat van Knokke. En andere, nog
scherpere beelden: klissen vrouwehaar, plakjes huid die van een arm afgeschilferd
worden; het slachtoffer kijkt star, gelaten recht in de camera, alsof zijn arm niet meer
van hem was, verschroeid, verschrompeld, een ding: deze mens wordt door ons als
een ding behandeld.
Het zijn maar beelden. Maar ze zitten als glasscherven in mijn huid en in mijn
geheugen. Ik krijg ze er nooit meer uit. In het grote geheugen dat de media zijn - o
zeer tegen de zin van hun manipulatoren en consumenten - duiken die beelden steeds
weer opnieuw op. Geschiedenis bestaat voortaan niet meer zozeer uit feiten en
gebeurtenissen, maar uit beelden, documenten. Documenten die als het ware één
groot geheugennet vormen. Je kunt dat geheugen nergens lokaliseren, nergens veilig
opbergen. Niet in een bibliotheek bijvoorbeeld, waar ‘toute la mémoire du monde’
(Alain Resnais) nog opgestapeld en veilig bewaard kon worden. Nee, het is een
levend geheugen dat niet bewust geconsulteerd hoeft te worden, maar dat veel
pijnlijker dan het geheugen van ‘la petite madeleine’, het koekje van Proust,
automatisch en steeds weer opnieuw in werking treedt. Het is een ‘mémoire affective’
waarin de scherven zitten van het historisch geheugen.
‘Hiroshima’ is niet op te bergen. Je kunt het niet klassificeren als een feit. om er
dan tegen aan te gooien: ‘de geschiedenis kan zich herhalen’ of ‘dat nooit meer’. Het
zijn niet alleen beelden, maar spiegelfragmenten die in eindeloze reeksen gereflecteerd
worden. Niet alleen gaan de glasscherven in het geheugen regelmatig weer dwars
liggen, ze vangen ook weer andere verschrikkingen op. De haarklis uit het ziekenhuis
van Nagasaki is dezelfde als ik gezien heb in Auschwitz, de prikkeldraad in Dachau
is dezelfde als die in een Grieks kamp nu; de kampen van gisteren zitten in aanleg
in
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de getto's van vandaag; de blik van dat kind in Hiroshima is dezelfde als die van dat
kind in Biafra.
Ik wil hiermee niet ‘humanitair’ doen en alle leeed op één noemer brengen. Aan
dat soort totalitair humanisme, dat alle kwaad neutraliseert in het ongevaarlijke
vacuum van ‘de menselijke ellende’, heb ik een hekel. Nee, de ellende is concreet,
zit me in het lijf. Ze behoort (latent, potentieel, soms ook effectief) tot de dagelijkse
ervaring. Ik wil ze niet bezweren in een magisch herdenkingsritueel, vrijblijvend,
met veel wierook van menselijke gevoelens. Het verleden heeft slechts belang omdat
ik weet dat het het heden is. Misschien kan ik niet eens weten wat Hiroshima, Dachau
of Dresden geweest zijn. Ik kan echter wel beseffen wat onverdraagzaamheid is,
discriminatie, uitbuiting. Tussen het een en het ander is er slechts een verschil in
gradatie. En waar ligt de grens van wat nog te verdragen is? Die wordt zó
overschreden.
Door mensen veroorzaakte catastrofen als Hiroshima of Auschwitz zijn geen
uitzonderingen. Als symbolen hebben ze daarom hun draagkracht verloren. Ze zijn
gebanaliseerd. Dat heeft tot gevolg dat wij altijd door op onze hoede zijn, dat we
zonder aflaten met het gevoel van het einde leven. Ons alleen maar concentreren op
iets symbolisch als de Bom, heeft geen zin. Er zijn te veel andere middelen om
mensen uit te roeien. Hoe ‘vredelievend’ of ‘vreedzaam’ ze vaak ook genoemd
worden. Een gewone, doordeweekse berichtgeving over de wereld waarin jongeren
vandaag leven, kan door een blad als Rolling Stone (June 25, 1970) ‘our continuing
coverage of the Apocalypse’ genoemd worden, en voor lezers van Rolling Stone
klinkt dat veel minder sensationeel of cynisch dan lezers van Streven misschien
vermoeden.
‘Vele kleine Vietnams’ in het leven roepen, zoals maoisten scanderen, is niet eens
meer nodig. Ze zijn zo al overal aanwezig. Hiroshima en Nagasaki hoeven niet
herdacht te worden. Ze zijn zo al onder ons. Uit naam van ‘vredelievende doeleinden’,
tot grotere glorie van geld en bezit.
Well I said, please, please, don't drop don't drop that h-bomb om me,
well you can drop it, you can drop it, on yourself’.
(uit The Bombsong van Country Joe and the Fish).

Eric De Kuyper
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De atoombom en de Vlaamse Pers augustus 1945
Dolf Cauwelier
Vijfentwintig jaar geleden, maandag 6 augustus 1945 om 9.15 u., loste kolonel
Tibbets, de piloot van de B-29 bommenwerper ‘Enola Gay’, de atoombom boven
Hiroshima. Cultuurhistorici spreken over die gebeurtenis als over ‘een mutatie van
de mensheid’. Zijn wij ons daar op het ogenblik zelf direct helemaal bewust van
geweest? Eén ding is zeker: het bewustzijnsproces verliep in 1945 nog veel trager
dan vijfentwintig jaar later, laten we zeggen op 21 juli 1969, 3.56 u., toen miljoenen
mensen via de televisie van seconde tot seconde getuige waren van de eerste
menselijke voetstap op de maan, die ‘grote sprong voorwaarts van de mensheid’.
Een generatie die eraan gewend is geraakt via de media de actualiteit op de voet te
volgen, kan zich slechts moeilijk een idee vormen van de versnelling die zich in die
vijfentwintig jaar heeft voorgedaan in communicatie en bewustzijn. Het loont daarom
de moeite eens vluchtig na te gaan welke weerklank de eerste atoombom heeft
gevonden in de dagbladpers van augustus 19451.
Ik heb de augustusedities van zes Vlaamse kranten onderzocht: De Roode Vaan
(communist), De Nieuwe Standaard en Het Handelsblad van Antwerpen (katholiek),
Vooruit en Volksgazet (socialist) en Het Laatste Nieuws (liberaal). Ter vergelijking
heb ik daarnaast La Libre Belgique gecontroleerd, toentertijd nog veel gelezen in
Vlaanderen.
De bom ontploft op 6 augustus in de morgen; dezelfde dag om 11 u. wordt er
mededeling van gedaan in een persconferentie in het Witte Huis. Toch duurt het tot
8 augustus voor de meeste Belgische krantelezers er iets over vernemen. Slechts drie
kranten (Het Laatste Nieuws, De Nieuwe Standaard, La Libre Belgique) vermelden
de gebeurtenis in hun nummer van dinsdag 7 augustus. Alleen Het Laatste Nieuws
wijdt er die dag een hoofdartikel aan: het Reuter-bericht over de persconferentie van
president Truman krijgt er volgende kop en ondertitels: ‘Een nieuw Amerikaansch

1

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Vlaamse Televisie, als een onderdeeltje van een
serieprogramma in voorbereiding.
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wapen. - De atomische bom uitgevonden. - Reeds tegen Japan gebruikt. - 2.000 maal
sterker dan de Britsche 10-ton-bom’. La Libre Belgique signaleert de bom in haar
‘Dernières Nouvelles’ van 7 augustus en wijdt er 29 regeltjes aan op pagina 2.
Kwantitatief is het aantal artikelen dat in de loop van augustus aan de A-bom wordt
gewijd, niet zo groot. Tijdens de eerste week wordt er in alle kranten praktisch
dagelijks over geschreven. De tweede bom op Nagasaki (9 aug.) krijgt echter niet
eens overal een eigen titel. Reeds op 10 aug. noteert De Nieuwe Standaard: ‘De
oorlogsverklaring van de U.S.S.R. aan Japan heeft de atoombom op het achterplan
van de actualiteit gebracht’. In de week van 13 augustus verzwakt de aandacht voor
de bom. Iedere krant heeft gemiddeld slechts één nummer waarin er iets over vermeld
wordt. Tegen het einde van de week van 20 augustus is er weer een opflakkering van
belangstelling. Men verneemt dan de eerste, zij het nog heel vage, berichten over de
gevolgen van de ‘mysterieuze’ straling. In de vierde week vinden we in heel de
Vlaamse pers nog slechts twee commentaartjes (in Vooruit en Volksgazet).
Merkwaardig alleszins is dat De Roode Vaan alleen de eerste week iets over de bom
schrijft en er verder heel de maand over zwijgt.
Voor hedendaagse televisiekijkers is het eveneens treffend te moeten vaststellen
dat er in de Vlaamse kranten van augustus 1945 geen enkele foto werd gepubliceerd
van de atoombom op Hirosjima noch van de aangerichte vernieling. Slechts één krant
drukt een foto af (overgenomen uit de Engelse People) van de klassieke
paddestoel-wolk: de bom op Nagasaki in Vooruit van 15 augustus. Behalve een paar
foto's van atoomgeleerden en van ‘de fabriek van Oak Ridge waar de atomische
bommen werden vervaardigd’ in Volksgazet (10 en 11 aug.), wordt er verder geen
beeldinformatie verstrekt. De Nieuwe Standaard, Het Laatste Nieuws, Het
Handelsblad van Antwerpen en La Libre Belgique publiceren geen enkele foto.
Voor haar berichtgeving is de Vlaamse pers van 1945 uitsluitend aangewezen op de
buitenlandse (vooral Amerikaanse en Engelse) persagent-schappen. Geen enkele
krant kan natuurlijk een reporter ter plaatse sturen. Men registreert gewoon de feiten
zoals ze door de Amerikaanse voorlichtingsdienst worden gedicteerd. Nogal gelaten.
Niet zo onmiddellijk goed wetend wat ervan te denken.
Dit was trouwens ook het lot van de wereldpers. Generaal Leslie Groves, de leider
van het reusachtig Manhattan-Project (de codenaam voor de atoombommenproduktie
in de geheime steden Hanford, Oak Ridge en Los Alamos) vertelt in zijn memoires
dat op de nochtans duchtig aangekondigde persconferentie van 6 augustus slechts
een paar top-reporters aanwezig
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waren. Pas toen men hoorde dat het ging over ‘meer dan 20.000 ton TNT’ kwamen
de hoofdredacteuren in beweging. Verschillende wetenschappelijke medewerkers
werden onmiddellijk teruggeroepen van vakantie: ‘Then as the impact of this event
began to be more fully realized, most newspapers published our releases in their
entirety. This is one of the few times since governement releases have become so
common that this has been done’2. Die persconferentie was door het ministerie van
oorlog tot in de kleinste details voorbereid geworden. In geen geval zou enig militair
geheim onthuld worden. De enige vakjournalist wiens hulp men had ingeroepen,
William Laurence, wetenschappelijk medewerker van The New York Times, en die
in een observatievliegtuig de raid op Nagasaki zou meemaken, was tevoren stevig
geïndoctrineerd. In latere officiële berichten zou b.v. het gevaar van de straling zoveel
mogelijk verdoezeld worden.
Vanaf het eerste ogenblik worden de berichten over de enorme verwoesting
(‘Hiroshima verpulverd’, in De Standaard van 10 aug.; ‘Een regen van vuur en staal.
Hirosjima in puin’ in Het Laatste Nieuws van 9 aug.; ‘De atoombom op Hirosjima
kostte aan 150.000 Japanners het leven’ in Vooruit van 10 aug.) gecombineerd met
verklaringen over de fantastische voordelen die de atoomkracht in de toekomst zou
opleveren: ‘Een wetenschappelijke revolutie: de atoomkracht’ in De Nieuwe
Standaard van 8 aug.; ‘Technische revolutie die 2 miljard dollar kostte en waarvan
de gevolgen onberekenbaar zijn’ in Vooruit van 8 aug.; ‘Het is maar te hopen dat
deze uitvinding als oorlogswapen zoo spoedig mogelijk voor goed verdwijnt en
daarentegen als ontwikkeling eener volledig nieuwe bron van energie op economisch
gebied den ruimst mogelijken weerslag zal vinden’ in Het Handelsblad van Antwerpen
van 8 aug., Deze twee hoofdbestanddelen van het nieuws haalden zij uit de
persconferentie van president Truman die ook aldus zorgvuldig was uitgebalanceerd.
Behalve De Roode Vaan noteren ook alle kranten dat ‘Truman en Churchill besloten
tot gebruik van de atoombom om millioenen menschenlevens te besparen’ (titel van
Volksgazet, 18 aug.). En bijna in alle kranten kan men de passage uit de rede van
president Truman lezen waarin hij zegt: ‘De atoombom is te gevaarlijk om haar in
handen te laten van een wereld zonder wet. Daarom hebben Groot-Brittannnië en de
V.S., die het geheim van hun produktie bewaren, niet het inzicht dat geheim bekend
te maken zoolang het niet mogelijk zal zijn een controle uit te oefenen die ons,
alsmede de rest van de wereld, tegen het gevaar van een totale vernietiging zal
beschermen’ (cfr. De Nieuwe Standaard, 11 aug.)3.

2
3

Leslie R. Groves, Now it can be told. The inside story of the development of the atomic bomb,
London, 1953, p. 331.
Vgl. Paul Struye in La Libre Belgique, 13 aug.: ‘La bombe atomique paraît bien être enfin
l'arme dont la possession exclusive suffit à celui qui en fait usage pour imposer
irrévocablement sa volonté et sa maitrise à n'importe quel adversaire (...) Il n'en faut pas
moins souhaiter que de telles méthodes soient à l'avenir proscrites par les conventions
internationales’.
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Niet alleen wordt het feit van de atoombom verteld, de kranten wijden er ook
commentaren aan. Uitgenomen in De Roode Vaan lopen die commentaren nogal
parallel.
Wat het politiek en militair aspect van de a-bommen betreft, wijzen de meeste kranten
erop dat de atoombom het einde van de Japanse oorlog ten zeerste heeft bespoedigd:
op 11 augustus titelt De Nieuwe Standaard: ‘Twee Atoombommen.... en de oorlog
is uit!’; en in Het Laatste Nieuws van 8 augustus schrijft M. Stijns: ‘De aankondiging
dat de Amerikanen in den strijd tegen Japan voor de eerste maal gebruik gemaakt
hebben van een atoombom, die een geweldige vernieling veroorzaakt, heeft de hoop
doen ontstaan dat het einde van den oorlog in het Verre Oosten zal bespoedigd
worden’. Pas tegen het einde van de maand komt men te weten dat Japan ook zonder
atoombom gecapituleerd zou hebben, omdat het door de ‘gewone’ bombardementen
(in Tokio vielen op één nacht meer slachtoffers dan in Hirosjima) en door de
inwendige economische instorting op de knieën werd gedwongen: ‘Zelfs zonder de
atoombom was de slag gewonnen’ (Vooruit, 31 aug.).
Van bij de aanvang heeft echter De Roode Vaan de politieke waarde van de
atoombom proberen te relativeren. Op 8 augustus is zij trouwens de enige krant die
nog met geen woord rept over Hirosjima. Die dag spreekt zij enkel over de eerste
atoomproef van juli in de woestijn van Alamogordo. Net of zij wacht op de Russische
oorlogsverklaring. Want niet de A-bom, maar wel de Russische oorlogsverklaring
aan Japan beëindigt de oorlog: ‘Alleen het Roode Leger kan de Japansche troepen
overwinnen’ en ‘De Aatoombom is nog geen politieke bom’ titelt zij op 10 aug.
Ook wat het economisch aspect van de atoomkracht betreft, laat De Roode Vaan een
ander geluid horen. Waar De Nieuwe Standaard enthousiast vertelt: ‘Associated
Press meldt uit Washington dat wetenschapsmensen het aanwenden van atomische
bommen tegen Japan beschouwen als het begin van een nieuw industrieel tijdperk.
Zij meenen dat het mogelijk zal worden met het atomisch procédé uit één gram
brandstof voldoende energie te halen om een auto gedurende 1.000 uren te laten
rijden’ (8 aug.), en Volksgazet bloklettert: ‘Van vreeselijkste uitvinding tot grootste
weldaad’ (28 aug.), laat de communistische krant zich vrij sceptisch uit. ‘Er is alle
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aanleiding voor een meer afwachtende houding aan te nemen. Want wie nog in het
geheugen heeft hoe de ontdekking die Einstein in 1919 deed, dat het licht in het
zwaartekrachtveld der zon een buiging ondergaat, door de pers werd voorgesteld,
weet ook, hoe men zich hoeden moet voor de onbedachtzaamheid der journalisten,
die alles in hun winkel gebruiken kunnen, als het maar sensatie is. (...) De atoombom
is slechts een klein hoofdstukje in de geschiedenis van het probleem der vrijmaking
van de atomische energie. We hopen dat ze geen aanleiding zal geven tot al te veel
nutteloze toekomstvoorspiegelingen’ (9 aug.)4. En na 11 aug. wordt er in De Roode
Vaan verder over gezwegen. Dit schijnt zowat de echo te zijn van wat zich in de
Russische pers afspeelde. ‘Het bericht van de bom op Hirosjima werd in de Russische
kranten nauwelijks genoemd, over de bom op Nagasaki werd helemaal niet gesproken.
Voorlopig werd de Russische bevolking helemaal niet voorgelicht over het
atoomprobleem’, zegt Robert Jungk5.
De morele aspecten van de atoombom komen in de maand augustus nauwelijks ter
sprake. Alleen De Nieuwe Standaard gaat erop in. Onder de titel ‘De Verzoeking
van Lucifer’ schrijft de editorialist van 17 aug.: ‘Indien er over een eeuw nog
menschen zijn, want dat wordt nu de vraag, zullen zij het herdenken dat in 1945 het
laatste schot uit den oorlog viel en het prae-atomisch tijdperk werd afgesloten. Iets
vangt nu aan, waarvan wij slechts kunnen gissen waarheen het ons leiden kan. Maar
dit weten wij: op één dag, in 1945, door het loslaten der eerste atoombom, heeft de
mensch zijn lotsbestemming en zijn conditie als leveling grondiger gewijzigd dan
door al zijn streven sinds het begin der tijden. (...) Iets is van onze planeet verdwenen:
de bestaansveiligheid. Iets is er bijgekomen: een potentiële gesel, vervaarlijker dan
alle gekende natuurrampen en cataclysmen. De Antichrist woont nu onder ons en
wij weten hem wonen: in de laboratoria waar de nucléaire experimenten doorgevoerd
worden. Eén wet kan ons nog redden voor de ontketening der apocalyptische gruwelen
en

4

5

Vgl. Fernand Baudhuin in La Libre Belgique, 25/26 aug.: ‘Ainsi donc, la libération de la
puissance atomique, tout en constituant un splendide succès scientifique, n'aura une importance
économique que moyennant la réalisation de plusieurs conditions qui présentement sont
encore à l'état inconnu. Il est prématuré non seulement de condamner les autres sources
d'énergie, comme le charbon, mais aussi de considérer que l'énergie atomique puisse avoir
pour notre génération des conséquences économiques révolutionaires’. Aan het eind van het
jaar (30 dec.) wordt in De Spectator, weekeindblad van De Nieuwe Standaard, onder de titel
‘Kleine balans van een groot jaar’ een economisch jaaroverzicht gegeven waarin met geen
woord gerept wordt over de atoomenergie.
Robert Jungk, Licht van duizend zonnen. Het noodlot der atoomvorsers, Amsterdam, p. 257.
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letterlijk voor het vergaan der wereld: de wet der Liefde. Begrijpen de menschen dat
niet en halen de haat en het wantrouwen het boven de verzoening en de
broederlijkheid, dan gaan wij regelrecht, naar het woord van Mauriac, naar planetaire
zelfmoord’. Onder de titel ‘De Atoombom en de vrede’ schrijft echter J. Hoste: ‘De
beschaafde wereld heeft alle reden om vertrouwen te stellen in President Truman’
(Het laatste Nieuws, 13 aug.). Wanneer op het einde van de maand de eerste gegevens
binnenlopen over de stralingsgevaren van de a-bommen, beperken de kranten zich
tot loutere berichtgeving, zonder verdere commentaar. En toch meenden zij toen:
‘Te Hirosjima zal gedurende 75 jaar geen levend wezen kunnen voortbestaan’.
(Vooruit, 26 augustus, Reuter-bericht).
Merkwaardig tenslotte is het feit dat geen enkele krant het nodig acht dieper in te
gaan op de onthulling dat Belgisch Kongo een belangrijke rol heeft gespeeld in het
tot standkomen van de atoombom door de levering van het noodzakelijke uranium.
De Nieuwe Standaard schrijft wel: ‘Zeker een nieuwe rijkdom voor onze kolonie,
maar wellicht een reden te meer voor ons om waakzaam te zijn met betrekking tot
het Rijk overzee’ (18 aug.), doch schijnt niet te beseffen dat er zonder het Kongolese
uranium gewoon geen bom bestaan zou hebben, noch dat de Belg Edgar Sengier, de
voorzitter van de Union Minière du Haut Katanga, op eigen verantwoordelijkheid
zó'n beslissende rol in de uraniumlevering heeft gespeeld, dat hij er in 1946 de
Amerikaanse ‘medal of Merit’ (de hoogste onderscheiding voor niet-militairen) voor
zou ontvangen. Volksgazet, die op 9 aug. titelt: ‘Belgisch-Congo speelde een der
hoofdrollen’, gaat het evenmin verder uitpluizen6.

6

Over de rol van Belgisch Kongo in de uraniumlevering, cfr. P. Ruys, Het uranium van Kongo
en de wereldpolitiek, in Streven, december 1963, pp. 209-220.
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Oude en nieuwe godsdiensten in Indonesia
J.W.M. Bakker S.J.
De Indonesische mystieke beweging, hier beschreven, is symptomatisch voor alle
ontwikkelingslanden. Krampachtig houdt men zich vast aan oude denkpatronen uit
een soort existentiële angst zich te verliezen in het onbekende dat overal rondom
opdoemt. Eenzelfde revival van gnostiek treedt op in Afrika, India en Japan. Duitse
en Engelstalige tijdschriften hebben er herhaaldelijk publikaties over. Waarom ook
Nederlandse en Belgische niet? Wat de algemene structuur betreft, zijn er genoeg
aanknopingspunten met de geestelijke aardverschuiving in Europa. De volgende
gedachten kunnen daarom ook als een case study at distance hun waarde hebben.
‘Meer dan 2000 jaren zijn de oude godsdiensten reeds actief. Zowel Hindoeïsme,
Boeddhisme, Christendom als Islam hebben het woord vrede in hun program staan.
Teleurgesteld constateren wij dat ze geen van alle erin geslaagd zijn de wereldvrede
te bewerken. Daarom moeten wij ons inspannen om de beoefening van de mystiek,
waartoe wij hier bijeengekomen zijn, te consolideren. Wij moeten onze Indonesische
mystiek, die een unicum is in de gehele wereld, met behulp van de goede elementen
der oude godsdiensten uitbouwen tot een basis waarop de UNO op efficiënte wijze
de eeuwige vrede kan verwezenlijken’.
Deze woorden vatten het betoog en het program samen van Mr. Tjoa Sie Hwie,
een der sprekers op het congres voor Indonesische mystiek dat enkele jaren geleden
te Djakarta gehouden werd. Het congres werd bijgewoond door 300 afgevaardigden
van diverse mystieke verenigingen en nieuwe godsdiensten die de laatste tien jaren
in Indonesia ‘het licht zagen’. Het congres, een federatief orgaan, is gesticht in 1955,
en zijn geschiedenis weerspiegelt enige belangrijke facetten van het Indonesische
geestesleven van de laatste tijd. Een korte beschrijving van deze geschiedenis heeft
zijn waarde, aangezien Indonesia, dat met zijn 120.000.000 inwoners het vijfde land
ter wereld is naar bevolkingsgrootte, nog maar weinig bekendheid geniet.
De nieuwe godsdiensten en mystieke richtingen van heden hebben hun historische
achtergronden in het diepe verleden, dat door de botsing met de
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moderne westerse beschaving weer actueel geworden is. Aldus moet die achtergrond
eerst beschreven worden.

Indonesische wereldbeschouwing
In de autochtone Indonesische wereldbeschouwing wordt het hoogste mens-ideaal
gelegd in de innerlijke beleving van sociale en kosmische harmonie. Hiermee wordt
slechts weinig specifieks uitgedrukt, maar deze algemene karakteristiek wordt dan
ook op verschillende wijze belichaamd in een groot aantal religieuze stelsels. Dit is
niet te verwonderen: Indonesië kent enkele honderden culturele typen, verspreid over
3000 eilanden, die zich vrijwel onafhankelijk van elkander gedurende vele eeuwen
ontwikkeld hebben. Toch is door deze algemene karakteristiek de typisch Indonesische
mentaliteit op zijn minst negatief afgegrensd van andere cultuuridealen.
De Indonesiër is van huis uit niet de agonale mens van Hellas, noch de dynamische
mens van de Gotiek; hij verliest zich evenmin in metafysieke speculaties. Hij is de
mens die vrede zoekt door recollectie; de mens die de ervaringen van al wat tegenover
hem staat, inclusief de ervaring van het heilige, tracht te verwerken tot een inwendige
eenheid en harmonie die hem vrede schenken. Vanuit deze inwendige zielsvrede
beschouwt hij de wereld en de maatschappij als een ongebroken eenheid. Deze
beschouwing is niet 't resultaat van een kritische observatie, maar van een
idealiserende reflectie, een poëtische droomwereld. Hij projecteert zichzelf als een
deel van de wereldeenheid en tracht, stap voor stap, die eenheid zo te realiseren dat
hij er uiteindelijk geheel in opgaat en verdwijnt. Bij onrust en innerlijke verwarring
ervaart hij zich als een deel dat losgeslagen is uit de eenheid. Tot reïntegratie in het
geheel moet hij zijn eigen individualiteit, die de bron is van onrust en verwarring,
prijsgeven. Dat heet ‘mati sadjroning urip’, sterven tijdens het leven, evenals ‘de
bruisende golf verdwijnt in de oeverloze zee’. Deze ontpersoonlijking bereikt hij
door psychotechniek van autosuggestie en concentratie, bij voorkeur geholpen door
het ritme van colometrische muziek (de gamelan). Dit leidt hem in het wereldritme
en de trance binnen. Dan is hij immuun tegen lijden, bevrijd van hartstochten en
onrustige verlangens, maar tevens verrijkt met bovenaardse macht. Als pijlen of
kogels op hem afgeschoten worden, is hij onschendbaar. Als tropische regens zijn
levenswerk in enkele seconden vernielen, verbiedt deze levenshouding hem om
droefheid te uiten. Hij engageert zich niet in de tragiek van het leven en ontwijkt zo
de slagen van het noodlot. Noch Prometheus, noch Oedipous treden in zijn horizon.
Hij laat zich willoos meevoeren met het ritme van de natuur en de cyclus van de
seizoenen. Het agrarisch bestaan en het ontbreken van alles wat boven elementaire
techniek uitgaat
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hebben hem nooit tot twijfel aan de geldigheid van dit mensbeeld aangezet. Zijn
afhankelijkheid tegenover de krachten van de natuur heeft hij zo omgezet in een
ingebeelde beheersing.
Een gelijksoortig afweermechanisme regelt zijn betrekkingen met de medemens.
Ook hier maakt hij van de nood een deugd. Tot het handhaven van zijn innerlijke
vrede wordt afgezien van pogingen tot authentiek interpersoonlijk contact. Uiterlijk
conformisme is regel. Optredende spanningen worden doodgezwegen; ze worden
niet opgelost, maar opgekropt. Wie afwijkt van het traditionele levenspatroon, zo
getuigt Prof. Dr. Djojodiguno, is niet alleen a-sociaal, maar ook a-moreel. In de zgn.
gemeenschappelijke beraadslagingen (musjawarah) wordt geen afwijkende mening
getolereerd. Ze lopen altijd uit op eenstemmige beslissingen. Is er evidente
belangentegenstelling, dan mag toch nooit een van de partijen openlijk in het ongelijk
gesteld worden. De beslissing wordt uitgesteld of een compromis tot stand gebracht.
De sleutelwoorden van deze sociale verhoudingen (alus, rukun, tatatentrem, narimo:
eensgezind, orde, vrede, berusting) gelden tevens als ethische normen.
Dit atomistisch collectivisme is aan zeer subtiele beleefdheidsregels en etiquetten
gebonden. Het gesprek heeft daarin eerder de functie zijn gedachten te verbergen
dan ze mede te delen. Het is een kunstvaardigheid op zich. Alleen een getrainde
insider ontdekt welk ‘ja’ evident ‘neen’ betekent. De ondervraagde neemt het dan
ook zijn gesprekspartner kwalijk als hij in zo'n geval zijn ‘ja’ als een bevestiging
opvat. Van jongs af aan wordt het kind dan ook opgevoed om vragen niet te
beantwoorden met wat waar is, maar met hetgeen de vraagsteller het meest behaagt.
Altijd vriendelijk te zijn, ook tegenover hen die men in zijn hart haat, behoort bij het
beschaafde cultuurpatroon, en het openhartig uitpraten van een conflict wordt als
kwetsend opgevat en vermeden. Als echter de psychische spanning ondragelijk wordt,
volgt een redeloze ontlading (amok, latah), waarmee soms levens gemoeid zijn. Dan
slaat de gekunstelde eendracht ineens om in brutale agressiviteit. Zo is bijvoorbeeld
de onmacht om met anderen op een dieper niveau om te gaan dan op dat van formele
plichtplegingen een van de redenen van het abnormaal hoge aantal echtscheidingen
in Indonesië, het hoogste in de gehele wereld (54%).
Naast de materiële Umwelt en de medemens bestaat er nog de geestenwereld.
Deze bestaat in verpersoonlijkte natuurkrachten, onderscheiden in behulpzame en
kwaadwillende geesten. De eersten moet men gunstig stemmen, de anderen
neutraliseren. Er zijn de geesten van de landbouw, van de rivieren, van de bossen,
van het huis, van de kinderen, enz.; kortom een animistisch pantheon. Ze interveniëren
in alle handelingen van de mensen, maar vooral in de gevaarlijke perioden van
overgang zoals geboorte, huwe-

Streven. Jaargang 23

1111
lijk, ziekte en dood. Zo is er een uitgebreid ritueel dat scrupuleus voltrokken wordt
bij elke belangrijke verrichting. De kern ervan is het schimmenspel (wayang), waarbij
de geesten van de voorouders geacht worden aanwezig te zijn. De zeer grote menigte
van riten, offers, spreuken en magische tekens die men hanteren moet om zijn leven
veilig te stellen, behoorden tot voor kort tot de kennis der ingewijden. Elk dorp had
zijn expert; zijn wijsheid werd van mond tot mond overgeleverd. Hedentendage
echter zijn ze gecommercialiseerd en een groot aantal boeken circuleren die alle
nodige aanwijzingen verschaffen. Een vrij volledige verzameling van exorcismen
en voorspellingen, totaal meer dan 1000, nl. het boek Betaldjemur Adammakna, had
in korte tijd 18 oplagen. Vooral de bizarre classificaties waarin het hele universum
geordend en overzichtelijk wordt gemaakt, zijn zeer geliefd. Ze beantwoorden in het
geheel niet aan de werkelijkheid en coördineren de meest ongelijksoortige grootheden,
maar ze voldoen aan de behoefte aan orde en harmonie. Men kan er zijn subjectieve
behoefte naar de eenheid van alle dingen mee bevredigen. De gedroomde eenheid
schijnt hier in vervulling te gaan.

Geïmporteerde godsdiensten
Deze geestesinstelling nu, die zich concentreert op de inwendige harmonie, is in de
loop der eeuwen met drie geïmporteerde godsdiensten in contact geweest: Hinduïsme,
Buddhisme en Islam. Deze zijn er echter niet in geslaagd de inheemse denkwereld
te vervangen door eigen doctrine; ze hebben integendeel deze veeleer versterkt.
Over bepaalde gebieden van Indonesië heersten er van de 7e tot de 15e eeuw
Hindoese en Boeddhistische Maharadja's, van de 15e tot de 20e eeuw Muslimse
Sultans. In hun paleizen en onder hun maecenaat werd een selectie godsdienstige
boeken uit het Sanskrit en Arabisch vertaald. Daaromheen groeide een omvangrijke
literatuur waarin oude denkbeelden streden om de voorrang met geïmporteerde
ideeën. Geleidelijk aan werd het uitheemse denkmateriaal geëlimineerd met als
resultaat een ongelijkmatige uitbouw van de autochtone denkwereld. Er was geen
sprake van assimilatie van nieuwe ideeën, zelfs niet van syncretisme; alleen een
penetratie in de randgebieden van het inheemse denkpatroon. Dank zij deze penetratie
werden vage begrippen gepreciseerd door termen ontleend aan het Sanskrit of
Arabisch. Het schimmenspel bijvoorbeeld, substantieel zichzelf gelijkblijvend, werd
verrijkt met het repertoire van de Indische epiek. De aloude ritmische dans en muziek,
die een kosmische trance bewerkte, nam elementen op van de psychotechniek der
muslimse mystiek. Onder een overdaad van Indische en Arabische termen blijft de
oude levensopvatting het
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dominerende referentiekader. Zo vereert men Brahma, maar bedoelt met deze
uitheemse godsnaam de onpersoonlijke natuurkracht die men in alles werkzaam acht.
Zo sluit men volgens de voorschriften van de Islam het huwelijk in de moskee, maar
is ervan overtuigd dat de volgende plechtigheden, waarbij de geesten door offers en
geloften worden geïnviteerd en allerlei taboes bezworen, pas de echte
huwelijkssluiting is. Zelfs de dorpsmoskeebeambte neemt daar op een zeer
onorthodoxe wijze aan deel; hij is een animist in het gewaad van een ulama. Hij zegt
de geloofsbelijdenis op in het Arabisch en deze wordt woord voor woord nagezegd
als het uitspreken van een toverformule. Naast de meestal leegstaande moskee ligt
het heilig graf dat druk bezocht wordt en waar men de geesten spijzen aanbiedt.
Kortom er heerst een hybridische dooreenstrengeling van oud inheems geloof met
de mondbelijdenis van de Islam. Men verbeeldt dit fenomeen als het huwelijk tussen
Islam en animisme, waarbij dan de animistische partner de dominerende is.
Deze onoverbrugbare tegenstelling tussen inwendig beleven en uiterlijke vorm
kon eeuwenlang gehandhaafd worden op basis van een inconsequent compromis,
passend in de boven beschreven fictieve harmonie. Op zich is het een wanstaltige
dualiteit, die bij een gevorderde kennis van de afzonderlijke bestanddelen plaats moet
maken voor een beslissende keuze van het een en een verwerping van het andere.
Deze beslissing schonk de geboorte aan de zg. nieuwe godsdiensten.

Nieuwe godsdiensten
Een 20-tal jaren geleden daagden orthodoxe Muslims in Indonesië de animistische
naam-Muslims uit om de Indonesische, en vanuit Islamstandpunt bezien heidense,
elementen van hun wereldbeschouwing af te zweren. Het ministerie van
godsdienstzaken ging zelfs zo ver dat het in 1952 verklaarde dat in het nieuwe,
internationaal georiënteerde Indonesië voortaan alleen die godsdiensten konden
voortbestaan die van uitheemse oorsprong waren. De reactie op deze uitdaging bleef
niet uit. Overal ontstonden groepen die nu willens en wetens zich afkeerden van de
Islam en exclusief de godsdienst van eigen bodem gingen cultiveren. Over geheel
Indonesië ontstonden nieuwe godsdienstige gezindten, maar vooral op Sumatra en
Java, waar men de van boven af opgelegde fictie van Muslim-zijn het drukkendst
had gevoeld. Met een zucht van verlichting werd deze fictie nu afgeschud. Er ging
bijna geen week voorbij of de pers meldde het bestaan van weer nieuwe sekten. Men
schat het aantal godsdiensten die zo onafhankelijk van elkaar ontstonden, op meer
dan 1000. He aantal volgelingen daarin varieert van 100 tot 200.000. De
aantrekkingskracht was verbluffend. Waar een
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charismatische leider ook volgelingen kon aantrekken die over organisatietalent
beschikten, werd de nieuw gestichte godsdienst snel verbreid en opende afdelingen
in alle grote steden. Toeloop was verzekerd. Hier voelde men instinctmatig de
Indonesische identiteit tot haar recht komen na eeuwenlange aliënatie. Een hiërarchie
werd ingesteld en naar het voorbeeld van de oude godsdiensten een geloofsleer, een
rite en een moraal ontworpen. Boeken en tijdschriften consolideerden de beweging.
Bij een eerste kennismaking met deze nieuwe beweging stuit men op een
verwarrende hoeveelheid van disparate religieuze en filosofische beschouwingen.
Maar al spoedig herkent men fragmenten van Hindoese en Muslimse leerstellingen,
en zelfs van de Christelijke drieëenheid, dit alles echter vermengd met animisme en
occulte wetenschap. Als men ze dieper bestudeert, treft men er overal dezelfde kern:
het beleven van de alwerkelijkheid van het onstoffelijke zijn en de opgang of
ontbinding van het individu in dat zijn. Het voornaamste doel van de nieuwe
godsdiensten is dan ook om, door gezamenlijke oefeningen van ingetogenheid,
concentratie van gedachten en ontlediging van individualiteitszin, tot een extatische
gemoedstoestand te komen waarin men zijn eenheid met het al bewust wordt. Men
bereikt deze parapsychische toestand door het uitschakelen van de bewuste functies
van de geest. Men noemt deze bewegingen dus ten onrechte mystieke sekten.
Zintuiglijke emoties en een poëtische gevoelsexpansie, die soms een bijkomstig
nevenverschijnsel is van mystieke ervaring en waar echte mystiek eerder wantrouwend
dan verlangend tegenover staat, worden hier tot de hoogste
persoonlijkheidsvoltrekking verheven. Van een vrije gift van God is al evenmin
sprake. De psychotechniek zelf is de enige oorzaak van de trance. De namen van
deze nieuwe godsdiensten luiden: Eenheidsgevoel, Vrede, Ware Kennis, Inkeer, de
ware javaanse godsdienst....
Tot een beter begrip van deze bewegingen dient ook het vaststellen van de streken
waar ze het frequentst optreden. Vooreerst daar waar door onvruchtbaarheid van de
bodem en onveiligheid van benden het bestaansniveau tot beneden het minimum
gedaald is. Daar is de extase als een tegenwicht in de harde realiteit van het leven.
Binnenwereldse activiteit wordt niet meer au sérieux genomen; fatalisme wordt aldus
gesublimeerd. Maar ook bloeien deze sekten in de grote steden onder de immigranten
uit het dorpsmilieu. Ontworteld als ze zijn aan de oude vertrouwde sfeer van sociale
samenhang en traditie, zoeken ze naar een surrogaatgemeenschap waar men zich
geborgen vindt tegen het keiharde individualisme dat het leven in de grootstad in
Azië, waar geen burgerzin zich ontwikkeld heeft, kenmerkt. En daar kan het
voorkomen dat deze nieuwe sekten functioneel zijn in het aankweken van een
positieve ontwikkelingsmentaliteit.
Het valt moeilijk te ontkennen dat het succes van deze nieuwe godsdiensten
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een oordeel over de Indonesische Islam inhoudt. Prof. Dr. Hazairin, een vooraanstaand
Muslim, constateert dat ‘vijf eeuwen Islam-activiteit de levensbeschouwing van de
mensen, vooral van hen die zich Muslim noemen, niet heeft kunnen veranderen’.
Jaloers, maar machteloos kijkt de Muslim neer op dat terugvallen in hetgeen hij
neo-animisme noemt. Het godsbeeld van de Islam, waarin Allah een Macht is waaraan
men het predicaat persoon niet mag toekennen, heeft de religieuze aspiraties, het in
de ziel ingebouwde contactpunt met God, niet kunnen bevredigen. De nieuwe
godsdiensten sparen de Islam hun kritiek niet: deze is te legalistisch, te zeer
verpolitiekt en zo veruiterlijkt dat hij elke geestelijke ervaring als pantheïsme
veroordeelt. De Islam is in hun ogen een godsdienst uit het dorre Arabië, die door
geestelijk kolonialisme de Indonesische identiteit verkracht. Dusdanige kritiek en
karikatuur werden zo algemeen, dat een tegenactie ontstond.

Tegenkanting en reactie
Vele godsdienststichters werden door hun leerlingen hoog vereerd, met het gevolg
dat ze in korte tijd tot welstand geraakten. Daartoe uitgelokt gingen ook een aantal
avonturiers godsdiensten stichten om zo domme mensen geld te kunnen aftroggelen.
Om eerlijk te zijn moet men toegeven dat de in de nieuwe godsdiensten onrechtmatig
verkregen gelden nog niet de geringste fractie bedragen van hetgeen in de
Islamgemeente bij wijze van routine aan financiële schandalen wordt opgebracht.
Verduistering van zakat-of hadji-gelden, vervalsing en verkoop van concessies en
benoemingen enz. vormen al jaren lang een vaste rubriek in de nationale pers. Dit
evident contrast tussen woord en werk heeft juist bijgedragen tot het proclameren
van nieuwe godsdiensten. Hoe het ook zij, in mei 1955 richtte het ministerie van
godsdienstzaken (dat een door de Islam beheerst lichaam is) in alle hoofdsteden van
Indonesië comités op tot controle van de nieuwe godsdiensten. In naam ging het om
de bescherming van de massa tegen avonturiers, maar uit de inquisitie-achtige
werkwijze blijkt duidelijk dat het gaat om de uitschakeling van een gevaarlijke rivaal.
Daarop reageerden de nieuwe godsdiensten door aaneensluiting in het vormen van
een soort parlement van godsdiensten. Zo werd reeds in augustus van datzelfde jaar
een permanent congres gesticht te Semarang met de voor de Islam uitdagende naam:
Kebatinan = Innerlijkheid. Op de eerste bijeenkomst, nog diezelfde maand, waren
70 nieuwe richtingen vertegenwoordigd. Tot voorzitter werd gekozen Mr.
Wongsonegoro, voorheen gouverneur van Midden Java en minister van opvoeding
en onderwijs. De sfeer van het congres beantwoord-
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de aan de doelstelling: geen debat noch polemiek, maar een gezamenlijke
bewustwording van de superioriteit van het geestelijke boven de materie. Men sprak
verontwaardigd over het vanuit het westen geïmporteerde rationalisme en materialisme
die de Indonesische cultuur bedreigden. Men veroordeelde de nalatigheid van de
moderne jeugd die de oude tradities verwaarloosde. De innerlijkheidsaspecten van
de autochtone Indonesische denkwereld werden hemelhoog geprezen. Er werd een
commissie benoemd die precies moest omschrijven wat men onder innerlijkheid
verstond.
Op een volgend jaarcongres werd eenstemmig de volgende definitie van
Innerlijkheid aangenomen: Innerlijkheid is de bron van de grondslag en het beginsel
van de Godserkenning. Deze definitie is door diverse geleerden als een onverstaanbare
woordcombinatie bekritiseerd. Ten onrechte. Ze zijn niet genoeg doorgedrongen in
de denkstructuur der congressisten. De definitie is een compromis (een ‘lectio
conflata’) van twee formuleringen. De woorden: ‘beginsel van Godserkenning’ zijn
gelijkluidend met het eerste beginsel van de Indonesische staatsfilosofie of Pantja
Sila (Sila Ketuhanan) en vertegenwoordigen een innerweltliche tendens in de
overigens evasionistische mentaliteit der Innerlijkheidsmensen. Ze beogen goodwil
te kweken bij de overheid. Behoudens deze restrictie is in de definitie het wezen van
de Innerlijkheidsbeweging juist uitgedrukt en wel als een uitgesproken distantie van
de voormalige dualiteit van geestelijke ervaring en mondelinge uitdrukking. Door
deze definitie hebben de nieuwe godsdiensten zich resoluut losgemaakt van de
vroegere louter met de mond beleden Islam. Volgens de leer van de Qur'an en de
klassieke traditie poneert de Islam het geloof in God wel als een eenheid van religieuze
ervaring en publieke belijdenis (technisch gesproken als een synthese van iman en
tasdiq). Doch in Indonesië is de uiterlijke belijdenis steeds overbeklemtoond ten
koste van de ervaring. Religieuze ervaring wordt gewantrouwd, zelfs de stem van
het geweten wordt geen recht toegekend. De formalistische wetgeleerdheid en
casuïstiek weten daar geen raad mee. ‘Denk na over de schepping, denk niet na over
God, anders kom je zeker in dwaling’, is een in Indonesische Islamliteratuur
veelvuldig geciteerde hadith (traditie van Muhammad buiten de Qur'an). De
superioriteit van de Islam boven de andere godsdiensten ligt juist hierin dat de Islam
erin geslaagd is om alle morele verplichtingen in wettelijke verplichtingen om te
zetten, aldus Nanik Kemal.
Men kan zo de positie van de Islam in het kort weergeven als: de uiterlijke, door
de wet geëiste, belijdenis van Islam is de bron van het Godsgeloof. Welnu diametraal
daartegenover luidt de opvatting van de nieuwe godsdiensten: de inwendige ervaring
is de enige bron van Godsgeloof. M.a.w. het ene fundament van het godsgeloof,
waarin tegelijkertijd religieuze ervaring en het aanvaarden van Gods openbaring
worden geaffirmeerd, wordt
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hier gedissocieerd. Exclusief wordt een der componenten verabsoluteerd. De Islam
was in de ogen van de nieuwe godsdiensten door verwaarlozing van religieuze
ervaring tot een loutere ideologie geworden, en wel door zijn machtsstreven
voornamelijk een politieke ideologie. De nieuwe godsdiensten zijn daar een extreme
reactie op. Zij plaatsen de innerlijke belevenis van het heilige in het centrum en
kennen nauwelijks waarde toe aan doctrinaire inhoud. Ze zijn dus een stap van de
ene disharmonie naar de andere, voorbij een evenwichtig midden.

Verdere ontwikkeling
De verdere ontwikkeling van de nieuwe godsdiensten vertoont nog vele interessante
momenten. We kunnen slechts enkele aanstippen. Bij de derde vergadering van het
centrale Congres waren er 125 nieuwe godsdiensten aangesloten, totaal 15 miljoen
volgelingen tellend. Maar enkele, zelfs zeer talrijke richtingen zijn er niet bij
aangesloten. Onder de volgelingen telt men universiteitsprofessoren, politieke
topfiguren, ingenieurs en medici, alsook een groot aantal hoge militairen. Door hun
deelname is het peil zeker verbeterd. Maar ook de intellectuelen die onder de ban
van de nieuwe godsdiensten komen, geloven even zeker aan de dromen, visioenen
en voorspellingen van de charismatische leiders als de ongeletterde boer.
De Innerlijkheidsbeweging is een dankbaar object geworden voor research en
wetenschappelijke dissertaties, zowel in als buiten Indonesia (zie bibliografie). Een
richting is al in Engeland vertegenwoordigd, de zgn. Budi Susilo Dharma; een ander,
de Pangestu (Pagujuban Ngesti Tunggal: Genootschap tot Beoefening van Eenheid)
beroemt er zich op dat zijn leider, Dr. Sumantri Hardjaprakoso, bij Prof. Dr. E. Carp
van de Leidse universiteit gepromoveerd is op de psychotherapie van hun religie.
Inmiddels is de regeringsinstantie die toezicht moest houden op de nieuwe
godsdiensten van het ministerie van godsdienst naar dat van justitie overgebracht.
Toen belediging en imitatie van de van ouds gevestigde godsdiensten frequenter
werden, heeft President Soekarno een ordonnantie uitgevaardigd die op zulke
beledigingen geldboete en gevangenisstraf zette. In dezelfde ordonnantie (1 januari
1965) werd voor het eerst opgesomd welke godsdiensten officiële staatserkenning
genoten, nl. Islam, Protestantisme, Katholicisme, Hindoeïsme en Boeddhisme. De
Innerlijkheidsbewegingen, het produkt van eigen bodem, werden niet als zodanig
erkend, missen daarom officiële bescherming en staatssubsidie. Ze menen zelf recht
te hebben op 40% van deze subsidie.
Vermeldenswaard is nog dat een aantal van de nieuwe godsdiensten geheel
geïnfiltreerd was door de communistische partij, die hen in eigen belang
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manipuleerde. Men sprak van ‘hamer en sikkel onder de mystici’. Deze richtingen
zijn aldus door het verbod van communisme getroffen en hebben opgehouden te
bestaan, althans bovengronds. In de staatsrede van President Soeharto op de verjaardag
van de republiek (16 augustus 1969) werden de nieuwe godsdiensten voor het eerst
genoemd naast de officiële, waardoor de hoop op erkenning versterkt werd.
Bij al de invloed die de nieuwe godsdiensten uitoefenen op de gang van zaken
hebben ze één ding niet bereikt, nl. een introspectie bij de Islam. De Muslims zijn
geenszins gedisponeerd om het succes van deze beweging te wijten aan de
legalistische en formalistische gestalte van de Indonesische Islam. De Islam vervalt
hier zelfs steeds meer tot een profane organisatie, waar authentieke religieuze
inspiratie wordt opgeofferd aan machtsmotieven en politiek. Daarom blijft, zolang
de Islam zichzelf niet corrigeert en zich, in de lijn van zijn eigen traditie, niet meer
verinnerlijkt, de verdere bloei van de Innerlijkheidsactie gegarandeerd. Overigens
is het moeilijk uit te maken of deze godsdiensten een nieuwe toekomstvisie inluiden
of gedoemd zijn te verdwijnen als de nasmaak van een oude droom1.

1
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Antwoord van een futuroloog
A. Darsono
In het decembernummer van Streven stelde C.J. Boschheurne een aantal vragen aan
de futurologen1. Aangezien ik dit artikel eerst in mei onder ogen kreeg, is mijn
antwoord misschien een wat late reactie. Toch meen ik de lezer het weerwoord van
de futurologie niet te mogen onthouden.
De vragen die Boschheurne stelde, waren grotendeels retorisch, aangezien hij
meende dat zij niet te beantwoorden waren. Zijn voornaamste vraag luidde als volgt:
‘Zijn er althans voorlopige algemene regels te stellen omtrent de grenzen van de
voorspelbaarheid?’. Anders gesteld, vraagt de schrijver of de futurologen een regel
kennen, waarmee zij kunnen vaststellen hoe waarschijnlijk hun prognoses zijn. Een
dergelijke regel achtte de schrijver niet bestaanbaar, aangezien de futurologie dan
een volmaakte wetenschap zou zijn, hetgeen eveneens niet aannemelijk is.
Ontstentenis van genoemde regel ontneemt echter iedere wetenschappelijke grond
aan de futurologie en vernietigt bijgevolg der futurologen pretentie op
wetenschappelijkheid. Letterlijk zegt Boschheurne: ‘Was de regel absoluut en niet
meer voor verandering vatbaar, wat weer een eeuwige onveranderlijk
wetenschappelijke waarheid zou veronderstellen, die niet bewijsbaar is, dan was de
futurologie weer een volmaakte wetenschap, wat niet mogelijk is. Het zal trouwens
ook niet bewijsbaar zijn, dat er nooit (in alle tijd) uitzonderingen op de regel gevonden
kunnen worden. Onder deze omstandigheden mag men zich afvragen wat het nut
van deze wetenschap is. De futurologen kunnen hoogstens zeggen, dat het niet
mogelijk is te bewijzen, dat hun activiteiten nooit ergens nut zullen hebben’.
Mij dunkt dat een dergelijke kritiek een antwoord van de zijde van de futurologie
verdient. Het geeft in de wetenschap geen pas zich te hullen in hooghartig stilzwijgen.
Het spreekwoord dat de schok der meningen de waarheid geboren doet worden, mag
dan in zijn algemeenheid onjuist zijn, het betekent niet dat de wetenschap de strijd
der meningen kan ontberen. Daarom, ziehier mijn antwoord als futuroloog.

1

C.J. Boschheurne, Vragen aan futurologen, in Streven, december 1969, pp. 268-271.
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Het is juist, dat de futurologie prognoses maakt over de maatschappelijke ontwikkeling
van onze samenleving. Het is onjuist, wanneer hieruit geconcludeerd zou worden,
dat dit het enige werk van de futurologen is. Hierover later. Laat ik eerst iets zeggen
over de prognoses zelf. Boschheurne heeft ongelijk, wanneer hij stelt dat prognoses
niet verifieerbaar zijn. ‘Verifieerbaarheid’ moeten we echter niet verwarren met
‘geverifieerd zijn’ of ‘geverifieerd worden’. Verstaan wij onder ‘verifieerbaarheid’
hetzelfde als wat de methodoloog en logicus Carnap daaronder verstaat, nl. het
aangeven van de voorwaarden waaronder een bepaalde prognose geverifieerd kan
worden, dan zijn prognoses inderdaad verifieerbaar. Wat dit betreft onderscheidt de
futurologie zich niet van andere empirische wetenschappen. Overigens geef ik toe,
dat deze methodologische overeenkomst meer academisch dan praktisch is, aangezien
de verificatie van maatschappelijke prognoses praktisch zeer veel moeilijker is dan
die van, laat ons zeggen, natuurkundige predicties over de uitkomst van een
experiment. Als voornaamste struikelblok voor de futurologie voert Boschheurne
het verschijnsel van de zg. self fulfilling en self destroying prophecy aan. Wij weten
b.v., dat een bank failliet gaat, wanneer alle betrokkenen op een dag zouden besluiten
hun saldi op te nemen (economische wet-bewering). Wij weten ook, dat alle
betrokkenen hun saldi zullen opnemen, wanneer zij horen dat de bank failliet zal
gaan (psychologische wet-bewering). Wij kunnen nu afleiden, dat een bank failliet
zal gaan wanneer wij alle betrokkenen laten horen dat de bank failliet zal gaan
(predictie). Deze predictie is valide, wanneer wij aannemen dat de economische en
de psychologische wet-beweringen waar, d.i. geldig, zijn. Gesteld dat wij onze beide
wet-beweringen volledig geconfirmeerd hebben, dan is het, onder de voorwaarden
die door deze beide wet-beweringen gesteld zijn, honderd procent waarschijnlijk dat
onze predictie zal uitkomen, d.i. bij verificatie waar zal blijken. Uit onze argumentatie
blijkt, dat de self fulfilling prophecy berust op de toepassing van een wet-bewering.
Zij ligt op hetzelfde vlak als wanneer wij voorspellen dat een zwaar voorwerp in een
luchtledige ruimte naar de aarde zal vallen met een eenparig toenemende snelheid.
Wij doen onze predictie op grond van onze kennis van de gravitatie-wet en de
toepassing ervan.
Nu ligt het met de prognoses toch wat anders als met de predicties. Bij prognoses
kunnen wij eigenlijk niet terugvallen op de kennis van de nodige wet-beweringen
terzake. Over de toekomstige bevolkingsgroei b.v. kunnen wij niet meer dan prognoses
maken, omdat wij de factoren die deze groei bepalen, niet voldoende kennen en niet
voldoende in onze macht hebben. Het is om die reden niet redelijk aan prognoses de
eis van de vaststelling
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van hun waarschijnlijkheid, d.i. een kwantitatieve waardering, te stellen. Wij hebben
gezien dat dit alleen dan mogelijk is, wanneer wij kunnen beschikken over een aantal
geconfirmeerde wet-beweringen die als premissen van een inductief argument kunnen
dienen, waaruit wij de prognose als conclusie kunnen trekken. Is dit mogelijk, dan
spreken wij liever niet meer van prognose maar wel van predictie. Wat wij wel kunnen
doen, is een aantal prognoses over eenzelfde verschijnsel met elkaar vergelijken en
hen onderling in 'n rangorde van geloofwaardigheid plaatsen. Bertrand Russell
onderscheidde ‘geloofwaardigheid’ (credibility) van ‘waarschijnlijkheid’ in deze zin
dat geloofwaardigheid geen expliciete kwantitatieve waardering behoeft. In ons
spraakgebruik wordt deze onderscheiding echter zelden gemaakt. Bij genoemde
rangordening dienen wij te bedenken, dat deze geschiedt door toepassing van
vuistregels. Wanneer wij over de ontwikkeling van een bepaald verschijnsel gedurende
de beschouwde afgelopen tijdsperiode alleen de informatie hebben dat deze een
rechtlijnige groei vertoont, dan is de meest geloofwaardige prognose dat deze
rechtlijnige groei zich in de toekomstige tijdsperiode zal voortzetten. Deze
trend-extrapolatie berust echter op niet meer dan een vuistregel.
Nu weet ieder hedendaags futuroloog, dat een prognose een maatschappelijk gebeuren
is dat onder bepaalde voorwaarden in de bestaande maatschappelijke orde ingrijpt.
Zij behoort als zodanig tot de wereld van het heden, die het gedrag van de levende
personen beïnvloedt. De futuroloog gelooft, in tegenstelling tot de astroloog, niet
aan een onwrikbaar vaststaande toekomst, d.i. een toekomst die in de sterren staat
geschreven. Ik voer dit hier aan, omdat ook Boschheurne het niet kon laten de
futurologie met de astrologie te vergelijken. De astroloog maakt zijn prognoses vanuit
een weten, nl. het weten over de samenhang van sterrenstand en maatschappelijke
gebeurtenissen. Methodologisch maakt hij dus eigenlijk geen prognoses, maar
predicties, ook al komen deze tot stand door afleiding uit premissen, d.i. astrologische
wet-beweringen, die door de heersende wetenschappen niet als geconfirmeerd worden
aangenomen. De futuroloog presenteert zijn prognoses dan ook niet als onweerlegbare
waarheden, maar als, gegeven de kennis waarover hij beschikt, reële mogelijkheden.
De Jouvenel spreekt hier van ‘futuribles’, d.w.z. ‘futures possibles’. Het ontwerpen
van futuribles behoort dan ook tot het voornaamste werk van de hedendaagse
futuroloog. Wanneer wij een nieuwe maatschappelijke toestand bereikt hebben, dient
de futuroloog nieuwe futuribles te construeren. Deze futuribles begeleiden het beleid
van een bestuur dat toekomstgericht is. Voor een dergelijk prospectief bestuur, zo
het op rationele wijze wil geschieden, is de begeleiding door futuribles, d.i. door het
werk van futu-
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rologen, onontbeerlijk. Aldus beschouwd, behoeft de futuroloog zich geenszins te
beperken tot het maken van prognoses alleen.
Verdient de futurologie het predicaat ‘wetenschappelijk’? Dit is een academische
vraag, want in de praktijk trekken nieuwe wetenschappen zich weinig van dit predicaat
aan. Alle moderne wetenschappen, de economie, de sociologie, de psychologie, de
politicologie e.a., heeft men dit predikaat proberen te onthouden en sommigen doen
dit vandaag de dag nog. Maar de karavaan trekt verder, al blaffen de honden.
Persoonlijk reken ik tot wetenschappelijke arbeid iedere arbeid die zich houdt aan
de beproefde methodologische regels. Wij hebben gezien dat de futurologie dit doet.
Van de futurologie te eisen, zoals Boschheurne doet, dat zij, om zich waar te maken,
eerst eens alles goed moet voorspellen, inclusief haar eigen toekomstige ontwikkeling,
is een onredelijke eis. Op eenzelfde manier zal hij van de empirische wetenschappen
kunnen eisen, dat zij, zo zij zich geloofwaardig willen maken, eerst maar eens alle
kennis over de wereld der verschijnselen op tafel moeten leggen. Volledige kennis
is evenzeer een streven als volledige voorspelbaarheid. Als beide het stadium van
de volledigheid bereikt zullen hebben, zullen zij blijken samen te vallen. De
volledigheid is echter een wetenschappelijk streven, geen wetenschappelijke toestand.
Juist het bestaan van een onvolledige kennis omtrent het maatschappelijk gebeuren
maakt het bestaan van de futurologie als eigen wetenschappelijke discipline mogelijk.
Het betekent wel, dat futurologie en empirische maatschappij-wetenschappen zullen
convergeren evenredig aan de toename van onze kennis van de maatschappelijke
verschijnselen.
Is de futurologie nuttig? Het antwoord hangt af van wat wij onder ‘nuttig’ willen
verstaan. Wanneer wij gezondheid niet nuttig achten, is de geneeskunde een nutteloze
wetenschap. Wetenschap blijkt dus een middel om een bepaald doel, hier genoemd
‘nuttigheid’, te bereiken. Wanneer wij het nuttig achten de consequenties van onze
handelingen te kennen, ons zo goed mogelijk voor te bereiden op komende
gebeurtenissen, een bepaalde maatschappelijke toestand in de toekomst te realiseren,
dan is de futurologie voor de mens nuttig. Zij is voor dit soort handelen namelijk
onontbeerlijk.
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Antwoord aan een futuroloog
Het betoog van de Heer Darsono bevestigt mijn opvatting nog meer dan ik voor
mogelijk had gehouden. De futurologie houdt zich aan de beproefde methodologische
regels en is daarom volgens hem een wetenschap. Mijn vraag is nu: welke
methodologische regels? De regels die wij kennen, zijn regels die in bepaalde
wetenschappen opgaan en die wij gevonden hebben door die wetenschappen te
bestuderen. Er is echter geen enkele reden om aan te nemen dat die regels ook opgaan
buiten de bepaalde wetenschappen. Men kan nu eenmaal niet alle wetenschappen
over een kam scheren, noch de futurologie en de empirische wetenschappen noch
de futurologie en de geneeskunde zoals de schrijver dat doet.
Daarbij komt dan nog dat de maatschappijwetenschappen in principe te doen
hebben met iets dat onvoorspelbaar is, namelijk met de menselijke begripsvorming.
Het menselijk gedrag wordt namelijk steeds bepaald door het begrip dat hij van de
dingen heeft. Om de woorden van Everett Knight nog eens aan te halen: er komt
geen revolutie omdat een toestand ondragelijk is, maar omdat de mensen een toestand
als ondragelijk begrijpen. Nu is begripsontwikkeling nooit te voorspellen, omdat als
wij die nieuwe begrippen zouden kunnen voorspellen, zij al zouden bestaan bij ons
en dus geen toekomstige begrippen meer zouden zijn. De futurologie moet er dan
ook van uitgaan dat de ontwikkeling gelijkmatig zal verlopen en er geen nieuwe
revoluties zullen plaatsvinden. Zoals de Franse revolutie aantoonde, hebben revoluties
niet alleen politieke maar ook technische, economische en sociale betekenis. Hier
sluit de futurologie dus om haar eigen bestaan te redden een reële mogelijkheid uit
en om die reële mogelijkheden ging het nu juist volgens de Heer Darsono. Nu kan
men natuurlijk wel een futurologie opbouwen die alleen maar uit self fulfilling en
self destroying prophecy bestaat. Maar ook dat zal niet op kunnen gaan. Er gaat nu
geen bank meer failliet omdat iedereen zegt dat hij wel failliet zal gaan. Nu wij het
wezen van dit soort uitspraken zijn gaan begrijpen, kunnen wij in dit mechanisme
ingrijpen. Zodra wij begrijpen dat er een bepaalde trend bestaat, kunnen wij daarin
ingrijpen, maar dat kunnen wij ook pas als wij dat begrip hebben. Zo zal de futurologie
er hooguit toe kunnen bijdragen dat wij de door haar voorspelde ontwikkelingen
zullen kunnen verhinderen. Maar het vaststellen van die trends is niet het werk van
de futurologen. Zodat dit vak zich zelf voortdurend te niet doet.
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Dat geldt ook daar waar de Heer Darsono spreekt over de verifieerbaarheid. Een
natuurkundige uitspraak blijft namelijk ook een natuurkundige uitspraak als de
voorwaarden waaronder ze geverifieerd kan worden vervuld zijn. Maar een
futurologische uitspraak kan alleen worden geverifieerd doordat de voorwaarde van
een tijdsverloop is vervuld. Dan is de uitspraak geen futurologische meer maar een
empirische.
Tenslotte moet nog opgemerkt worden dat er in de empirische wetenschap in feite
geen absolute zekerheid bestaat. Steeds moet men daar zeggen: voorzover wij nu
weten, maar er kunnen altijd nog uitzonderingen worden gevonden. De werkelijke
bevestiging, versteviging van de regel ligt juist in het telkens vinden van nieuwe
uitzonderingen. De futurologie spreekt over dingen waar wij nog niets van weten en
zal dus ook nooit uitzonderingen op haar regels kunnen vinden om die te bevestigen.
C. J. Boschheurne
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Toekomst als uitdaging
Feiten over futurologie
A.J.H. Thiadens
Van 6-11 april werd in Kyoto in Japan, 25 jaar na Hiroshima, de tweede internationale
conferentie gehouden over toekomstonderzoek: ‘The international future research
conference’.
Sinds de eerste conferentie in Oslo in 1967 zijn we een hele stap verder gekomen.
Hoewel de futurologie al langer beoefend wordt, begint zij pas de laatste tijd zeer
sterk in de aandacht te komen. En dat is ook niet zo verbazingwekkend. Onze
samenleving ondergaat een dermate versneld veranderingsproces, dat visie op de
toekomst aan de ene kant steeds moeilijker, maar aan de andere kant ook steeds
noodzakelijker wordt.
Daarbij komt dat het eenvoudig doortrekken van een beperkt aantal lijnen uit het
vigerend verleden naar de toekomst, natuurlijk gevaarlijk is en de mogelijkheid insluit
een onmenselijke toekomst te creëren. Daarbij moet nog worden opgemerkt, dat
toekomstonderzoek er zeker niet alleen is voor de toekomst. Juist door na te gaan
wat in de toekomst mogelijk en nodig is, wordt de visie op het heden veel duidelijker.

Wat verstaan we onder futurologie?
Letterlijk vertaald betekent futurologie: de wetenschap die de toekomst als voorwerp
van onderzoek heeft.
Deze uitdrukking is in 1943 voor het eerst gelanceerd door Dr. Ossip Flechtheim,
hoogleraar in de cultuurgeschiedenis aan de Berlijnse universiteit, maar al enkele
jaren uitgeweken naar de Verenigde Staten. Onder de indruk van de
geschiedenistheorieën van Marx, Alfred en Max Weber, Spengler en vooral Toynbee
meent Flechtheim, dat de tijd gekomen is om de mogelijkheid van een
wetenschappelijke benadering nu ook van de toekomst onder de ogen te zien,
waarvoor hij dan voorbarig het woord ‘futurologie’ creëert. Pas twintig jaar later
begint dit woord een beetje ingeburgerd te raken. Toekomst-onderzoekers als Bertrand
de Jouvenel hebben bezwaar tegen het woord futurologie.
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Ook Polak heeft er bezwaar tegen. Hij zou het liever vervangen willen zien door
‘prognostica’, terwijl C.F. von Weizsäcker een vergeefse poging heeft gedaan om
het woord ‘mellontica’ (afgeleid van het griekse woord voor de toekomst) ingang te
doen vinden.
Bertrand de Jouvenel lanceert dan ook de uitdrukking: ‘futuribile’, een uitdrukking
gedeeltelijk ontleend aan het vulgair latijn van de scholastieke theologie. Hij probeert
met dit woord uitdrukking te geven aan de diepgewortelde overtuiging dat wij, ook
met wetenschappelijke methoden, niet kunnen achterhalen hoe de toekomst er reëel
uit zal zien (‘futurum’), maar aangewezen zijn op het aftasten en hanteren van
toekomst-mogelijkheden (‘futuribile’). Hij ziet het bezig zijn met de toekomst als
een ‘kunde’ of ‘vaardigheid’ (‘art’) in het gissen (‘conjecture’), het zoeken naar en
het werken met toekomstmogelijkheden. Deze kunde zal vooral interdisciplinair en
teamsgewijze moeten worden beoefend in een zogenaamd ‘forum prévisionnel’: een
geregeld ronde-tafel-gesprek over toekomstmogelijkheden, ten dienste van degenen
die beslissingen moeten nemen. Deze visie van Bertrand de Jouvenel berust op
wijsgerige en historische gronden. Zij is vastgelegd in zijn handboek L'art de la
conjecture.

L'art de la conjecture
Deze twee termen ‘L'art’ en ‘futuribile’ - d.w.z. mogelijke toekomst - beheersen zijn
boek. De toekomsten (meervoud) zijn mógelijk, maar de realisatie en wat werkelijk
zal plaatsvinden, hangt af van de menselijke factor. Toch is hierover meer te zeggen
dan alleen dat er creatieve en dus onvoorziene beslissingen genomen zullen worden.
De menselijke beslissingen vinden immers plaats in een sociale samenhang en hierin
zijn ontwikkelingen en tendenties aanwijsbaar die beschreven kunnen worden. De
sociale samenhang of structuur is even vast of onvast als een file auto's. Tegelijkertijd
is het bekend dat deze sociale structuren slechts zeer geleidelijk en langzaam
veranderen. Men kan daarom op grond van een ontwikkeling die ze in het recente
verleden hebben doorgemaakt, verwachtingen uitspreken omtrent het toekomstige
verloop.
Hier is dus een mogelijkheid - door de Jouvenel niet uitgewerkt - tot
voorspelbaarheid op grond van het doorzien van het systeem. Het is ook niet toevallig
dus, dat de Jouvenel's visie uitloopt op een pleidooi voor het instellen van een forum
prévisionnel.
Zijn pleidooi is in gewijzigde vorm overgenomen door de Amerikanen Hassan
Ozbekhan1 en Olaf Helmer en nog weer anders door Robert Jungk.

1

Cfr. H. Ozbekhan, Toekomst als ethisch concept, in Streven, mei 1970, pp. 771-779.
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De genoemde Amerikanen zijn gaan denken in termen van ‘social responsibility’.
Dit is een programmatische slagzin, door het bedrijfsleven in de Verenigde Staten
druk gehanteerd, en aangevend dat de technologische verworvenheden systematischer
ten goede moeten komen aan de oplossing van de problematiek van de grote steden,
aan de opvang van dreigende werkloosheid door automatisering, aan de bestrijding
van de verstoring van het biologisch evenwicht, aan controle op de bevolkingsgroei.
Ozbekhan en Helmer willen dit complex van sociale problemen ‘futurologisch’
benaderd zien, taak van zogenaamde ‘look-out institutions’.

Look-out institutions
Jantsch die het zeer bekende boek geschreven heeft: Technological forecasting in
perspective, a framework for technological forecasting, waarin hij het potentieel van
enkele honderden publikaties coördineert die essentieel tot de verbetering van de
methoden op het gebied van het toekomstonderzoek hebben bijgedragen, rekent tot
deze ‘look-out institutions’: Hudson Institute, System Development Corporation,
Tempo/General Electric in de Verenigde Staten, verder groeperingen als de
CIBA-Foundation in Londen, Mankind 2000 International in Londen, enz..
Het zijn instituten die de verworvenheden en methodieken van de ‘denkfabrieken’
(think-tanks) doortrekken naar breder maatschappelijk terrein. Dat is hun ‘liberal
vision’ op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij stellen zich niet
radicaal-kritisch op tegenover de maatschappelijke orde, tegenover het werk van de
think-tanks in het bijzonder. Dit zien we pas het eerst gebeuren bij Robert Jungk, die
aan dergelijke look-out institutions veel meer een maatschappij-kritische functie
toebedeeld wil zien, tegelijk met de beoefening van de sociale fantasie. Technological
forecasting heeft in hoge mate het gezicht van onze wereld bepaald; het is belangrijk
geweest o.a. bij het ontwerpen van nieuwe vernietigingssystemen; het zou nu een
bijdrage kunnen gaan leveren tot het dienen van de mens in plaats van deze te
onderwerpen. Jungk vraagt zich af hoe we het technological forecasting proces
kunnen democratiseren.

Democratisering van de technological forecasting
Calder heeft hier al over geschreven en de Jouvenel heeft voorstellen gedaan voor
een nieuwe openbare instelling waar mogelijke en wenselijke toekomsten besproken
kunnen worden.
Jungk ziet drie wegen die tot democratisering moeten leiden en vulgarisering
zoveel mogelijk vermijden:
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1. een continu, wederzijds leerproces;
2. het opleiden van voldoende ‘intermediairs’ en ‘vertalers’;
3. het vormen van instituten waar de experts en de leken elkaar kunnen ontmoeten
en waar ze samen kunnen werken.

Genoemd leerproces dient op twee niveaus plaats te vinden:
a. tussen experts en politici;
b. een permanent gesprek tussen experts en het grote publiek.

Samenvattend kunnen we zeggen dat een onderzoek naar de betekenis van de
futurologie ons gevoerd heeft naar Bertrand de Jouvenel, die de futurologie afwijst
als wetenschap en opkomt voor de l'art de la conjecture, het zoeken en werken met
toekomstmogelijkheden. Dit werken met toekomstmogelijkheden is dan overgenomen
door ‘look-out institutions’ en pas door Robert Jungk tenslotte geëvalueerd. Look-out
institutions, waarin experimentele eenheden permanent proberen verandering te
heronderzoeken en waar mogelijk de methoden en stijl van forecasting te verbeteren.
Zogenaamde ‘prognosecellen’ in deze instituties zouden zich dan meer open kunnen
stellen voor het onvoorstelbare, meer flexibel kunnen zijn en gemakkelijker vroegere
veronderstellingen kunnen opgeven.
Deze eerste terreinverkenning doet ons 4 verschillende stromingen onderkennen:
1. de establishment futurologen, 2. de visionaire futurologen, 3. de filosofen
futurologen, 4. de kritische futurologen.
Het merkwaardige hierbij is, dat zij historisch gezien als reacties op elkaar zijn
ontstaan.
Ik wil in een volgend artikel deze vier verschillende stromingen met hun
belangrijkste vertegenwoordigers en hun methodieken aan U voorstellen.
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Invloed van misdaad en geweld in TV op de jeugd
Hubert De Meulder
Kinderen kijken veel naar televisie en zien daar veel misdaad en geweld. Worden
zij daardoor beïnvloed?
Een Amerikaans onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat, in oktober 1960
al, in 100 uren televisie 12 moorden, 58 schietpartijen, 37 handgevechten te zien
waren1. Op 3-jarige leeftijd zit het Amerikaanse kind dagelijks gemiddeld 45 minuten
voor de televisie; op 5-jarige leeftijd gemiddeld 2 uur; van 6 tot 12 jaar 2½ uur. Dat
gemiddelde blijft stijgen, tot 3 uur, tot ongeveer 17 jaar. Daarna loopt de curve
geleidelijk terug2.
Uit de samenvoeging van deze twee constateringen wordt de conclusie getrokken:
televisie kán niet anders dan een nadelige invloed uitoefenen op het jeugdige publiek,
televisie is een ware ‘school voor de misdaad’3. Opvoeders en ouders zijn bang dat
T.V.-geweld leidt tot angstgevoelens, kennis en navolging van gewelddadige
handelingen, een negatieve levenshouding, agressiviteit, jeugdmisdadigheid. Is dat
inderdaad zo?
Een synthese van de vele - voornamelijk Angelsaksische - publikaties over dit
onderwerp, waarvan ik me alleen gehouden heb aan de echt wetenschappelijk te
noemen studies, leidt tot de conclusie dat de toestand niet zo dramatisch is als soms
wordt voorgesteld, dat het met die invloed van T.V.-geweld op de jeugd misschien
nogal meevalt.

T.V.-geweld en angstgevoelens
Op de vraag of geweldscènes in de televisie angstgevoelens wekken in jonge
T.V.-kijkers, kan geen pasklaar antwoord worden gegeven. De meeste onderzoekers
zijn van oordeel dat dit slechts bij een minderheid van de kin-

1
2
3

Wilbur Schramm, Jack Lyle, Edwin Parker, Television in the lives of our children, Stanford,
1961, p. 137 en vlg.
Leo Bogart, The age of television, New York, 1968, p. 245 en vlg..
André Glucksmann, Rapport sur les recherches concernant les effets sur la jeunesse des
scènes de violence au cinéma et à la télévision, in Communications, nr. 7, 1966, p. 83.
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deren duidelijk het geval is. Directe ondervragingen in Engeland deden Hilde
Himmelweit en haar collega's concluderen dat slechts 1 op 4 jongens, 1 op 3 meisjes
erkenden dat televisiescènes hen vaak angstig maakten4. Anderen achten dit percentage
groter, maar het overschrijdt nooit de 60%. Veel algemener is de bezorgdheid
dienaangaande bij ouders, opvoeders en critici.
Bovendien, het opwekken van angstgevoelens brengt niet noodzakelijk en niet a
priori negatieve gevolgen mee. In bepaalde gevallen wel, in andere niet. Maar waar
ligt dan de grens? Veel, zoniet alles, hangt daarbij af van de volgende belangrijke
factoren: 1. de situaties die op het scherm vertoond worden; 2. de manier waarop,
de middelen waarmede de conflicten worden uitgevochten; 3. de materiële
omstandigheden waarin de jongeren zich bevinden wanneer zij naar de T.V. kijken;
4. leeftijd en geslacht van de kinderen; 5. vooral de emotionele rijpheid, het psychisch
evenwicht en de sociale situatie van het kind.
1. Situaties op het scherm. Geweld dat volgens een gebruikelijk patroon verloopt,
heeft slechts weinig invloed. Daarover bestaat een vrij grote consensus. Het
schoolvoorbeeld: de western. De uitgebeelde gebeurtenissen zijn zo simpel, dat de
kinderen de afloop ervan bijna met zekerheid kunnen voorspellen.
Toch zijn er situaties die kinderen wèl beangstigen, soms heel sterk5. Dat is het
geval wanneer zij iets te zien krijgen dat hen herinnert aan iets uit hun eigen reëel
bestaan, vooral aan een situatie waarin zijzelf bang zijn (geweest). Sommige
stemmingsbeelden - een donkere kamer, een stormachtige nacht, een dreigende
schaduw, iemand die door het raam naar binnen gluurt - zijn voor vele kinderen
angstwekkender dan geweldscènes. Hetzelfde geldt voor scènes waarin mensen of
dieren waarmee het kind zich sterk identificeert of waaraan het erg gehecht is, door
een of ander kwaad worden bedreigd. Tenslotte ontstaan gemakkelijk angstgevoelens
wanneer kinderen te jong blootgesteld worden aan té spannende films of
toneelstukken. Er is namelijk een periode in hun leven waarin zij alles wat op het
scherm verschijnt, als reëel beschouwen, zij kunnen nog geen afstand nemen.
2. Aard van de conflicten. De mate waarin kinderen verstoord worden, staat in relatie
tot de manier waarop het conflict in de geweldscène wordt uitgevochten, tot de
middelen welke mensen gebruiken om elkaar aan te

4
5

Hilde Himmelweit, A.N. Oppenheim, Pamela Vince, Television and the child. - An empirical
study of the effects of television on the young, London, New York, 1958, p. 206.
W. Schramm, op. cit., p. 140, pp. 148-149. - Prof. Dr. N. De Volder, Psychosociologie van
radio en televisie, onuitgegeven collegenotities, Leuven, 1966.
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vallen of letsel toe te brengen. Gevechten met messen of dolken maken veel meer
indruk dan pistoolschoten of vuistgevechten. Belangrijk is ook dat kinderen veel
gevoeliger kunnen zijn voor verbale agressie (beledigingen, bedreigingen) dan voor
fysieke agressie6.
3. Materiële omstandigheden. Kinderen worden gemakkelijker angstig wanneer
zij de T.V.-programma's volgen in een totaal donkere kamer. Het verdient daarom
aanbeveling altijd wat licht te laten branden7.
4. Leeftijd en geslacht. Uit onderzoekingen is gebleken dat jongere kinderen (tot
10-11 jaar) van actie houden. Hun vermogen om motieven en samenhangen waar te
nemen is tot op dat ogenblik beperkt, tenzij deze uitdrukkelijk duidelijk worden
gemaakt. Het kind reageert dan ook op incidenten zonder het globale thema of de
context te zien. Hoe jonger het kind, hoe sterker deze neiging.
5. Psychisch evenwicht en sociale relaties. Een kind dat zich sociaal op zijn gemak
voelt en in een gelukkige huiselijke sfeer leeft, laat zich minder gemakkelijk door
de televisieprogramma's opslorpen. Het individu maakt altijd deel uit van een netwerk
van allerlei groepen: gezin, vrienden, beroepsmilieu, enz.. Deze oefenen
vanzelfsprekend een grote invloed uit. Zij beïnvloeden ook de manier waarop het
kind de geweld- en misdaadprogramma's interpreteert en erop reageert8.

Invloed op agressie en misdadigheid
Gemakkelijk wordt verondersteld dat voorstellingen van geweld en misdaad kinderen
allerlei ongewenste ‘bekwaamheden’ aanleren: kinderen leren niet alleen de vele
mogelijkheden van wangedrag en misdrijf kennen, ze leren er ook zelf mee omgaan9.
Vooral bekend in dit verband is de ‘school voor misdaad’-theorie, die zegt: de T.V.
lokt niet zozeer directe navolging uit, doch traag maar zeker ontwikkelt ze een
constellatie van afwijkende verlangens, een tendens tot misdadig gedrag en tot kennis
van misdaadtechnieken10. Andere negatieve stemmen baseren zich op een aantal
individuele gevallen. Jeugdmisdrijven zijn soms inderdaad aan het voorbeeld van
televisieprogramma's te wijten11. Vaak gaat het hier echter om

6
7
8
9
10
11

Joseph Klapper, The effects of mass communication, Illinois, 1961, p. 143 en vlg..
H. Himmelweit, op. cit., p. 210.
Charles Wright, Mass Communication. A sociological perspective, New York, p. 124, p. 50.
A. Glucksmann, op. cit., p. 95.
Eleanor Maccoby, The effects of TV on children, in W. Schramm, The science of human
communications, New York, 1963, pp. 116-127.
Norman Cousins, The time trap, in Saturday Review of Literature, 24 december 1949, nr.
32, p. 20.
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partiële en oppervlakkige onderzoekingen, waarin nogal wat methodologische fouten
zitten. Vele auteurs geven weinig documentatie of verwijzen slechts naar enkele
specifieke gevallen, waarin de invloed van geweldscènes inderdaad onmiskenbaar
is, maar die niet zomaar veralgemeend mogen worden. Een feit is dat hier nog veel
onontgonnen terrein ligt voor de communicatiewetenschap12.
In geen geval kan men met zekerheid concluderen dat de overgrote meerderheid
van de kinderen die bepaalde misdaadtechnieken op de T.V. te zien krijgen, op
dezelfde manier zullen reageren als de enkele jeugddelinquenten die inderdaad door
de T.V. beïnvloed werden. Alleen bij onaangepaste jongeren zullen neigingen
aangewakkerd worden die soms tot fatale gevolgen kunnen leiden13. Bevoegde auteurs
hebben vastgesteld:
1. Kinderen leren in ieder geval ook misdaadtechnieken en geweld van andere
massamedia (film, kranten, boeken, enz.), dus niet uitsluitend van de T.V.. Slechts
weinig kinderen leren van de T.V. misdaadtechnieken en geweld. Nergens wordt
echter nauwkeurig aangetoond hoe groot of hoe gering die invloed van de T.V. is14.
2. Ook voor jonge T.V.-kijkers, net als voor volwassenen, is het T.V.-kijken geen
louter passieve bezigheid: zij selecteren, begrijpen, onthouden en reageren ook
selectief. Kinderen zien welke gedeelten van het programma hen storen in hun wensen
en verwachtingen en vooral welke scènes die wensen en verwachtingen
tegemoetkomen. Zij selecteren wat past bij hun waarden, hun opvattingen, hun
behoeften, enz.15.
3. Zelfs wanneer kinderen misdaadtechnieken leren van de T.V., dan is de
werkelijke oorzaak daarvan niet in de T.V. te zoeken, maar elders. Veel belangrijker
is de hele persoonlijkheid van het kind, meer bepaald zijn waarden, opvattingen,
behoeften en frustraties16. Deze factoren worden op hun beurt bepaald door leeftijd,
geslacht, sociale afkomst, gezin, relaties met vrienden, aangeboren neigingen,
intelligentie, kortom door heel het leven van de kijker en het hele culturele milieu
waarin de massacommunicatie plaatsvindt17. Jongeren die van de T.V. geweld en
misdaad leren, vertoonden reeds vooraf afwijkende gedragstendenties18.

12
13
14
15
16
17
18

J. Klapper, op. cit., p. 135 en vlg..
A. Glucksmann, op. cit., pp. 36-38.
W. Schramm e.a., op. cit., p. 166, p. 137.
Fearing, in Lewis Dexter, David White, People, society and mass communications, New
York, 1964, p. 65.
Prof. Dr. N. De Volder, Inleiding tot de communicatiewetenschappen, collegenotities, Leuven,
1966-1967, p. 71.
Fearing, op. cit., p. 45.
R. S. Banay, Testimony before the Subcommittee to investigate juvenile delinquency, of the
Committee on the Judiciary United States Senate, Eighty-fourth Congress, in Social Research,
nr. 62, april 1955, p. 83.
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Invloed op levenshouding
Voor de smaak van de kinderen blijkt de televisie al evenmin een beslissende factor
te zijn. L. Bailyn bijvoorbeeld stelde vast dat alleen die jongeren die veel naar televisie
of films keken en tevens in hun persoonlijk leven, hun gezin of vriendenkring
problemen hadden, veel hielden van programma's waarin agressieve helden optraden19.
Als kinderen een bijzondere voorkeur aan de dag leggen voor geweld- en
misdaadprogramma's en meer in het algemeen voor alle sensatieprogramma's voor
volwassenen, dan is de T.V. zelf daar slechts in geringe mate verantwoordelijk voor20.
Een belangrijke vraag is dan echter wel: in hoeverre strookt de visie op het leven
van de volwassenen die jonge kijkers opdoen, met de werkelijkheid? Zij bevat o.m.
een abnormaal grote hoeveelheid geweld en misdaad. Voor sociaal minder aangepaste
kinderen kan dat ongunstige gevolgen met zich brengen: zij denken dat volwassenen
voortdurend in moeilijkheden verkeren, dat zij huichelaars zijn, gemeen zijn, onzeker
van zichzelf en niet in staat hun conflictsituaties het hoofd te bieden.
Ook versnelt de televisie het rijpingsproces van de kinderen. Vele auteurs noemen
dat een pluspunt21, anderen zien er een gevaar in: vroegrijpheid, die kan leiden tot
wantrouwen en brutaliteit of tot een weerspanninge zelfstandigheidsdrang22. Maar
de hele literatuur over deze ‘algemene’ beïnvloeding blijft uitermate vaag. Steeds
weer hetzelfde: T.V. versterkt de reeds bestaande opvattingen en waarden. M.a.w.
om de invloed van de T.V. te specificeren, is een ruimere studie nodig van de hele
psychologische, maatschappelijke en culturele context.

Invloed op jeugdmisdadigheid
Geweld en misdaad in de T.V. zijn aansprakelijk, zegt men, voor de toenemende
jeugdmisdadigheid23. Zelfs mensen van de massa-media zelf en officiële instanties
zijn soms die overtuiging toegedaan en hebben daarom allerlei verbodsbepalingen
ontworpen. De codex van de Motion Picture Association and the National Association
of Broadcasters verbiedt bijvoorbeeld de presentatie van misdadigheid op een wijze
die tot navolging kan
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Lotte Bailyn, Mass media and children: a study of exposure habits and cognitive effects, in
Psychological Monographs, vol. 73, nr. 1, 1959, pp. 1-48.
J. Klapper, op. cit., pp. 2-9.
Mathilda Riley en John Riley, A sociological approach to communication research, in Public
Opinion Quarterly, 15, nr. 3, pp. 445-460.
L. Bailyn, op. cit., pp. 1-48.
Clara Logan, What our children see, in Joe Olson, Education on the air, Columbus, 1950,
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leiden en tot misdaad inspireren24. Maar waarop is die overtuiging gebaseerd?
Grondig onderzoek van de wetenschappelijke publikaties leidt tot de conclusie
dat geweld- en misdaadprogramma's geen onmiddellijke oorzaak zijn van misdadig
gedrag bij de jeugd25. Een rapport van de UNESCO onderstreept: misdadige
handelingen hebben een veel diepere oorzaak dan alleen maar de televisie. In geen
geval kan dit medium uitsluitend door eigen invloed van een normaal en goed
aangepast kind een misdadiger maken26. Wel kan het een bijkomende rol vervullen
in het criminele gedrag van sommige jonge mensen. Weer eens: het kan slechts de
bestaande - goede of slechte - gedragstendenties versterken. Alleen in extreme
gevallen, waar neiging tot misdaad al aanwezig is, gebeurt het dat kinderen fictieve
misdaden in het reële leven gaan nadoen. Het voortdurend kijken naar criminele
programma's kan dan de druppel zijn die de emmer doet overlopen27.
Jeugddelinquentie kan echter niet herleid worden tot een T.V.-probleem.
Er is geen reden om bijzonder enthousiast te zijn over de verkregen resultaten. Ze
blijven vaag en kunnen moeilijk aangewend worden om nauwkeurige en genuanceerde
aanduidingen te geven over de effecten van misdaad- en geweldprogramma's. En
natuurlijk zijn dan ook de praktische conclusies die eruit afgeleid worden, al even
vaag en meerzinnig. Ontgoocheld zijn vooral de ‘opvoeders’: onderwijzers, ouders,
sociale werkers enz.. Zij krijgen geen antwoord op hun theoretische en praktische
vragen. Vaak hebben zij de indruk dat de onderzoekers alleen maar ‘bewijzen
aanvoeren voor een gedeeltelijke bevestiging van om het even welke opvatting’ (J.
Klapper). De jongste jaren probeert men allerlei nieuwe methoden te vinden om de
invloed van de T.V. op de jeugd te onderzoeken. Met een taai optimisme blijft men
zich inspannen om een uitweg te vinden uit de verwarring. Of kunnen wij niet anders
dan met de verwarring te blijven leven?

24
25
26
27

Code of the Comic Magazine Association of America, in Report of the New York State Joint
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J. Klapper, op. cit., p. 143 en vlg..
UNESCO, L'influence de la télévision sur les enfants et les adolescents, Paris, 1965.
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Geneesheren of gezondheidswerkers: een discussie
I
Met een zekere ontsteltenis heb ik in het aprilnummer het artikel van Michel Leyers
over ‘geneesheren of gezondheidswerkers’ gelezen1. Niet omdat het een frontale
aanval op de artsen is, maar omdat het zo naïef - of demagogisch - gesteld is.
Als aanleiding voor de demonstratie van de Leuvense studenten geneeskunde (en
voor het artikel) wordt genoemd: ‘de aangekondigde verhoging van de artsenhonoraria
met 20% op het ogenblik dat de 15% loonsverhoging voor de Limburgse mijnwerkers
geweigerd werd’. Deze voorstelling van zaken strookt echter niet met de waarheid.
Indien men de artsen allemaal over één kam scheert, zoals in het artikel doorlopend
gebeurt, dan is er geen sprake van een verhoging van de erelonen met 20%; globaal
gezien is er geen enkele verhoging, tenzij de aanpassing aan de index zoals dat voor
alle loontrekkenden gebeurt. Wil men een vergelijking met Limburg maken, dan
moet men dat eerlijk doen, en dat zou betekenen: 1) de arbeiders in de mijn zien drie
maanden lang af van een indexverhoging waar zij contractueel recht op hebben; 2)
de bovengrondse arbeiders aanvaarden dat hun lonen geblokkeerd worden, zodat de
sommen die aldus in het mijnbudget vrij komen, een grotere verhoging voor de
ondergrondse arbeiders mogelijk maken. Dat is wat met de artsen (specialisten en
huisartsen) gebeurd is. De relatief sterke verhoging van de huisartsenhonoraria
verandert niets aan het globale budget van de ziekteverzekering. Het gaat om een
verschuiving binnen het beroep, binnen het kader van een budget. De artsen hebben
die verhoging aanvaard onder de vorm van een programmatie, het was geen
onmiddellijk te verwezenlijken eis.
Het artikel zelf maakt rijkelijk gebruik van de geijkte scheldwoorden:
‘maatschappelijke bovenlaag’, ‘paternalistisch’, ‘autoritair’, ‘luxueus’ enz.. Ik wil
niet in dezelfde stijl antwoorden en bijvoorbeeld zeggen dat de auteur een stalinistisch
autoritaire organisatie van de geneeskunde voor-

1

Streven, april 1970, Michel Leyers, Geneesheren of gezondheidswerkers, pp. 690-696.

Streven. Jaargang 23

1135
staat. Dat de arts ‘in feite rijk wordt ten koste van het ziek zijn van zijn medemensen’
is even waar als dat de voedingssector teert op de honger van de bevolking, dat de
metaalarbeider verantwoordelijk is voor de oorlogsverschrikkingen, dat schrijvers
en kunstenaars de passies van de mensen uitbuiten, dat vele arbeiders leven van de
onbetamelijk grote weelde die onze consumptiemaatschappij ten toon spreidt ten
koste van de honger in de wereld.
De auteur verwijt de artsen dat zij autoritair zijn. Ook het parlement is autoritair
(ik kies met minder vrijheid mijn vertegenwoordiger in het parlement dan een zieke
zijn arts), ook de politie en de rechtbanken zijn autoritair. Maar dat is niet noodzakelijk
een kwaad. Het zou dwaas zijn te zeggen: licht alle burgers goed in over het nut van
het rechts rijden, maar laat ze daarna helemaal vrij om dat ook te doen of niet. Men
moet als arts meegemaakt hebben dat een mens sterft omdat hij knoeit met de
doktersvoorschriften, om te beseffen dat een zekere autoriteit van de arts
levensnoodzakelijk kan zijn, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de
gemeenschap. Beseft Leyers wel dat hij door het ondermijnen van het professionele
gezag van de arts indirect verantwoordelijk kan zijn voor de dood van mensen wier
samenleving hij verdedigt? Ik moet mijn garagist vertrouwen als hij mijn wagen
repareert, mijn loodgieter als het dak lekt. En het is in ieder geval nog altijd minder
gevaarlijk te mopperen tegen een arts dan tegen een agent, een rechter of een
journalist.
‘Liberale geneeskunde’: nog zo'n dooddoener. En wat heeft de Orde der
Geneesheren daarmee te maken? De Orde heeft er zich altijd toe beperkt, oneerlijke
praktijken waarvoor door de wetgever geen sanctie was voorzien, te bestraffen, maar
dat was nogal zeldzaam. Zij heeft vooral straffen van burgerlijke of correctionele
rechtbanken verzwaard, met name in gevallen waar het gaat om de eerbied voor het
leven: in een beroep waarin die eerbied voor het leven gemakkelijk - en soms moeilijk
controleerbaar - in het gedrang kan komen, is een strenger optreden vereist dan voor
andere burgers. Wat het verwerpen van een deontologische codex betreft, is het niet
zo zeker of het de belangen van de dokters dan wel de financiële belangen van andere
groepen zijn die een rol hebben gespeeld.
Fundamenteel maakt het artikel de fout, dat het de dokter, die een geestesarbeider
is, overhevelt naar het kamp van de kapitalisten, terwijl de beroepsverdediging van
de artsen juist wil beletten dat zowel de artsen als de zieken het voorwerp worden
van de uitbuiting van kapitalistische trustvormingen.
Belangrijk lijkt het mij, te wijzen op de gelijklopendheid van de situatie van de
artsen en van schrijvers (vooral journalisten). Beiden steunen op de belangen van
hun verbruikers om hun prerogatieven, die overigens identiek
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zijn, te verdedigen. Journalisten beroepen zich bijvoorbeeld op de rechten van de
burgers om hun vrijheid van uitdrukking en publikatie te verdedigen. Wat doen de
artsen anders? Wordt de informatie objectiever als de pers (ook uw tijdschrift)
genationaliseerd wordt? Er zijn natuurlijk mensen die, zwaaiend met termen als
‘liberaal’, ‘reactionair’, ‘corporatisme’, ‘prerogatieven en voorrechten’, beweren dat
een volledig door de overheid gecontroleerde pers beter is voor de collectiviteit dan
de vrije meningsuiting die - terecht - door de journalisten verdedigd wordt. Die
mensen zullen misschien ook u beschuldigen van promiscuïteit met bepaalde
financiële belangen, maar dan weet ik dat dat een even grove leugen is als uw
suggestie dat het artsensyndicaat omgekocht zou zijn door de geneesmiddelenindustrie.
U lacht ermee dat de artsen geen tijd hebben om hun patiënten uitvoerig te
informeren. Zij hebben daar inderdaad geen tijd voor. Zoals een agent op een druk
verkeerspunt niet alles kan uitleggen. En dit brengt ons op het laatste punt. Inderdaad,
een gesalarieerde arts, wiens maandinkomen vaststaat, heeft er geen enkel belang
meer bij om nog vlug alle zieken te bezoeken die hem nodig hebben. Hij kan er rustig
bij gaan zitten en aan de hand van leerboeken, diagrammen en formules zijn patiënt
het nut van een evenwichtige elektrolytenbalans uiteenzetten of de interactie van de
hormonen of de reden waarom een bepaalde dosering minimaal, een andere maximaal
is. Hoeveel artsen zou de collectiviteit moeten betalen, zij het een hongerloon, om
dit mogelijk te maken?
Theorieën en hypothesen hebben mij steeds weinig bekoord. Het volstaat de
nuchtere feiten na te gaan om vast te stellen dat in geëtatiseerde regimes met lage
artsenlonen de geneeskunde meestal nog duurder is dan in de gewraakte liberale
regimes, en bovendien een minder goede service biedt. Het is naïef of demagogisch
de geneeskunde in loondienst als een streefideaal voor te stellen. Zij bestaat in vele
landen. Kunnen wij aan de zieken daar niet eens vragen wat zij ervan denken? Juist
daar bestaat een echte klassegeneeskunde: wie rijk is, doet een beroep op een arts
buiten het regime. In België zijn wij er tenminste zeker van dat, welke arts wij ook
raadplegen, de ziekteverzekering tussenbeide komt. Het is duidelijk dat die vrijheid
de gemeenschap veel kost, maar in ieder geval nog altijd minder dan ons polymorf
onderwijs, dan het alcohol- en tabaksgebruik, enz., en zelfs minder dan een etatisatie
met verminderd artseninkomen. Ook wordt steeds meer aangenomen dat de meeste
sectoren van preventieve geneeskunde de uitgaven vermeerderen in plaats van
verminderen.
Tot slot betreur ik het dat de auteur niet de tijd heeft gevonden om de
artsenorganisaties te raadplegen of tenminste te informeren over de autoritaire
behandeling die hun in Streven te beurt zou vallen. Nu onderwerpen
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uw lezers zich in hun onwetendheid en met geen ander houvast dan het vertrouwen
dat zij in uw tijdschrift stellen, aan uw ‘vermeende kunde’. Voor de vlugschriftstijl
van mijn reactie moet ik me, geloof ik, niet verontschuldigen. Die kan een tegenwicht
zijn tegen de ondeskundigheid van het gewraakte artikel.
Dr. T. Malfliet

II
Wanneer men spreekt van een verhoging van de artsenhonoraria met 20%, dan is dat
op zijn minst een onvolledige informatie. Wat is de juiste toedracht?
Meestal maakt men de fout het doktershonorarium te beschouwen als een inkomen
op dezelfde wijze als de wedde van een ambtenaar of het loon van een arbeider. Wat
de arts binnenkrijgt aan honoraria en van de ziektekostenverzekering, is een
bruto-inkomen. Het omvat namelijk een deel zuiver ereloon en een deel
werkingskosten voor medewerkers, personeel, materiaal en investeringen. De lonen
van medewerkers en personeel stijgen sneller dan de index-verhogingen van de
kleinhandelsprijzen, die tot voor kort bij de aanpassingen van de artsenhonoraria
werden gebruikt. Nog sneller stijgen de kosten van materiaal en investeringen,
vanwege de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Het gevolg hiervan is,
dat de verhoging van de honoraria van de laatste jaren en ook de recente aanpassing
in vele gevallen niet opwegen tegen een reële vermindering van inkomen voor de
artsen.
Een door het Algemeen Syndikaat der Geneesheren van België verdedigde stelling
is dan ook dat bij de vaststelling van de honoraria een onderscheid gemaakt moet
worden tussen het zuiver ereloon en de werkingskosten. Vroeger had dit onderscheid
weinig zin, omdat de verhouding van de werkingskosten tot het ereloon laag was.
Dat is nu veranderd. De werkingskosten bedragen nu vaak veel meer dan 50% van
het totale ereloon.
De feiten van 1970 zijn de volgende. In het kader van het medico-mutualistisch
akkoord is voorzien dat de erelonen van de artsen, zoals overigens de ligdagprijs van
de ziekenhuizen, de tarieven van de paramedici enz., ieder jaar aangepast worden
aan de index-verhoging van het voorbije jaar. Voor 1970 bedroeg die aanpassing ±
500 miljoen. Die 500 miljoen werden aangewend om hoofdzakelijk de honoraria van
de huisartsen te verhogen. Sommige van deze prestaties verhoogden op die manier
tot 18%.
Het voorgaande mag niet verstaan worden als een wegpraten van de financiële
inspanning die de gemeenschap zal doen voor de gezondheidszorgen van de bevolking
en indirect voor betere beroepsvoorwaarden voor de
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dokters in het kader van het medico-mutualistisch akkoord 1970-'75. De vergelijking
met Limburg is reëel. De behandeling van de Limburgse mijnwerkers is een pijnlijke
zaak. De argumentatie van de regering raakt naar onze mening kant noch wal. De
regering is hier duidelijk het slachtoffer van het maatschappelijke systeem. Als
geneesheer kunnen wij niet aanvaarden dat de sociale vooruitgang verplichtend
gebonden is aan produktieverhoging en verhoging van het bruto nationaal produkt.
Dit kan niet anders dan tot onmenselijke toestanden leiden. Bij de financiering van
de gezondheidszorg wordt ook ons, geneesheren, dit axioma voor de voeten geworpen.
Met de grootste hardnekkigheid hebben alle geneesherengroepen dit dogma bestreden.
De financiering van de gezondheidszorg kán niet gebonden zijn aan het BNP. Door
het medico-mutualistisch akkoord zijn de artsen erin geslaagd deze stelling te
doorbreken. Dat daarentegen alle arbeidersvakbonden er zich bij neerleggen,
verwondert ons.
Welke zijn de financiële regelingen in het akkoord 1970-'75? Belangrijk is de
financiële inspanning die vastgelegd is tot 1972. Daarbij moet men steeds voor ogen
houden dat het om globale aanpassingen gaat en niet om honoraria-aanpassingen
voor de individuele geneesheren.
- Vanaf het ogenblik dat in het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
begrotingen werden opgemaakt, werd in de toename van de uitgaven een trend van
8% per jaar voorzien. De ervaring had geleerd dat ten gevolge van de verhoging van
het aantal prestaties, van het aantal geneesheren, enz., ook zonder enige
honorariumaanpassing de uitgaven ieder jaar met 8% stijgen.
- Via de medico-mutualistische akkoorden is er ieder jaar een indexaanpassing van
de erelonen voorzien van ongeveer 4%, of 500 miljoen voor 1970.
- In het medico-mutualistisch akkoord 1970-'75 wordt in het kader van een
programmatie een som voorzien van 625 miljoen in 1971 en evenveel in 1972, of
5% van de uitgaven voor medische erelonen in 1970. Voor de volgende jaren zal
nog bepaald worden hoeveel zal worden vrijgemaakt.
- Samenvattend is voor 1971 en 1972 een globale verhoging voor de honoraria
voorzien van ongeveer 17%, waarvan 9% of 1200 miljoen gericht aangewend kunnen
worden door de medico-mutualistische commissie op een begroting van ongeveer
12 miljard.
Deze uitgaven zijn redelijk te noemen op één voorwaarde: de artsen moeten de
functionele werking van hun beroep beter en efficiënter uitbouwen, ten einde deze
aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke verhoudingen en de nieuwe
wetenschappelijke eisen.
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In het artikel van Michel Leyers is niet alles van gelijke waarde. In het algemeen
mist het contact met de realiteit. Het is nogal dogmatisch. De beschrijving van de
toestand zoals hij nu is, lijkt op een karikatuur; het is een ongenuanceerde zwart-wit
tekening.
Wat hij schrijft over ‘autoritaire dokters’ spreekt mij nog het meest aan. Ik geloof
echter dat er meer reden is om de hele maatschappij aan te pakken dan de geneesheren
als groep. Iedere gemeenschap heeft de artsen die ze verdient. Enquêtes tonen aan
dat de Belgische bevolking nog altijd ‘autoritaire’ dokters vráágt. Zij kweekt
autoritarisme aan. Ook de kritiek op het hoge inkomen van de arts wordt beter tegen
de hele maatschappij gericht dan tot de artsen als groep. Steeds wordt vergeleken
met de inkomens van andere universitairen. Maar hoe zit het met het inkomen van
sommige andere universitairen? En met dat van sommige niet-universitairen? Liggen
die veel lager dan die van de artsen? De grond van de zaak is: wij zitten met een
maatschappij waar de enige promotiemogelijkheid de financiële promotie is. Met de
huidige organisatie van de geneeskunde geldt dit nog meer voor de artsen dan voor
andere beroepen. Ook zij zitten in de vicieuze cirkel van onze
consumptiemaatschappij. Het is daarom een beetje goedkoop, alleen de
welomschreven groep van de artsen te bekritiseren, een groep die bovendien vaak
in omstandigheden moet werken die vele andere mensen niet eens zouden aanvaarden.
In het alternatief dat Leyers voorstelt, zit goed en kwaad. Absolute stellingen zijn
steeds uit den boze. Het forfaitaire loonsysteem wordt geprezen als een absoluut te
bereiken doel. Daar kunnen wij niet aan meedoen. De reden: de Belgische samenleving
is daar niet voor geschikt. Bovendien brengt een forfaitaire honorering andere zware
problemen mee, o.m. de promotie, de hiërarchisering tussen geneesheren, tussen
ziekenhuizen, enz., problemen die op het ogenblik niet op te lossen zijn.
Wel moet de huidige betaling per prestatie worden aangepast. Voor de huisartsen
moet dat gebeuren via groepsgeneeskunde, voor de specialisten via een pool-systeem,
waarbij alle honoraria samengebracht worden en de verschillende specialisten volgens
onderling vastgestelde criteria worden vergoed.
Dat zijn, geloof ik echter, slechts details of bijkomstige vragen. Veel belangrijker
en juister is, wat gezegd wordt over de ‘maatschappelijke inertie’ van het
geneesherencorps (die waarschijnlijk te wijten is aan de medische faculteiten) en
vooral het slot (en misschien de hele tendens) van het artikel, waar ik me volledig
mee kan verenigen. Het gaat inderdaad om de politieke en sociale houding van de
arts, om de manier waarop hij leeft en zich verhoudt tot de gewone mensen. ‘Echt
dokter zijn wordt in de eerste plaats een politieke opgave, een kwestie van actieve
solidariteit’.

Streven. Jaargang 23

1140
Het antwoord van Dr. Malfliet gaat niet in op de problematiek van M. Leyers. Het
bevat zelfs elementen die de stellingen van Leyers kunnen bevestigen. Het is steeds
een teken van zwakheid, zijn tegenstander niet ernstig te nemen en hem te lijf te gaan
vanuit een gezagspositie. Dat doet Dr. Malfliet. Dit is nog des te minder aanvaardbaar
wanneer het gaat om mensen als Leyers en zijn groep, die terecht op zoek zijn naar
nieuwe vormen en normen. Wie immers kan nog vrede nemen met de bestaande
maatschappij en haar nog altijd onmenselijke machtsverhoudingen? Als geneesheer
zouden wij dit beter moeten weten dan anderen.
Wat Dr. Malfliet zegt over de relatie tussen dokter en patiënt is naar mijn mening
volkomen fout. Zwaaien met het professionele gezag van de arts is al te doorzichtig.
Ieder die de relatie tussen arts en patiënt in onze maatschappij op een
wetenschappelijke wijze bestudeert, moet vaststellen dat de sfeer nog altijd mystisch
is, absoluut niet bevorderlijk voor een volwassen verhouding, de enige die kan leiden
tot een goede geneeskunde.
De argumenten waarmee een gesalarieerde geneeskunde door Dr. Malfliet wordt
verworpen, vind ik onwaardig. De manier van honorering heeft weinig te maken met
principes en discussies over het al dan niet goed behandelen van de zieken, doch wel
met praktische problemen, waarbij niet uit het oog mag worden verloren dat ieder
mens zich slechts volledig zal inzetten vanuit een voor hem geldende motivatie. Bij
de ene spelen hierbij wetenschappelijke factoren, bij de andere algemeen menselijke
of maatschappelijke inzichten, bij nog anderen persoonlijke motieven. Wie daarmee
geen rekening houdt bij het opzetten van structuren, is niet realistisch. Wat Leyers
zegt over de preventieve geneeskunde, heeft Dr. Malfliet niet begrepen. Het is
nochtans een van Leyers' beste ideeën.
Het antwoord van Dr. Malfliet toont duidelijk aan, hoe krampachtig sommige
artsen reageren op nieuwe geluiden, uit angst voor veranderingen die ze in het diepste
van hun hart zelf noodzakelijk achten. Ieder dokter weet dat er veel moet veranderen
in zijn beroep. Bij nader onderzoek blijkt echter steeds duidelijker dat de verzekerden,
de patiënten, de overheid en de mutualiteiten een grotere inspanning zullen moeten
doen dan de geneesheren. Zij zullen moeten kiezen wat zij willen. Die keuze doen
op de rug van een beperkte groep, brengt niet de oplossing.
Dr. M. De Brabanter

III
De stellingen van Michel Leyers in ‘Streven’ van april 1970 luidden:
1. Artsen komen in het algemeen uit de maatschappelijke bovenlaag; patiënten
voor 80% uit een economisch lagere.
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2. Deze discrepantie - hoewel ongewenst - wordt bestendigd door autoritaire houding,
honoreringseisen en sociale organisatiepolitiek van de artsen en van de
gezondheidszorg.
3. De attitude van de arts is verder sociaal die van inertie en individualisme van
de vorige eeuw; daarbij ontbreekt het de artsen als regel aan contextuele visie op
ziekten. Artsen-inzet tot verbetering ontbreekt helemaal. Oplossingen of tenminste
verbeteringen kunnen volgens Leyers ontstaan door de arts
a. een positie in loondienst te geven en daarbij het loon vooral niet overmatig hoog
te stellen,
b. in groepspraktijken in te passen,
c. de patiënt grotere inspraak in de geneeskundige hulp te geven,
d. studenten uit lagere milieus te recruteren.
Er lijkt enig verschil te bestaan tussen de attitude der Belgische en der Nederlandse
artsen. Dit is echter niet principieel. Ook de maatschappelijke structuur en die van
de specifieke organisatievorm lijken voldoende overeenkomst te vertonen.
Wel horen we in Nederland door de Partij van de Arbeid en de P.S.P.
socialiserings-, respectievelijk nationaliserings-verlangens op het gebied van de
geneeskunde uiten. Ook het bedrijfsleven werkt aan zg. koude socialisatie.
Anti-autoritaire positie kiest - zij het op autoritaire wijze - ten onzent collega V.d.
Hoofdakker. Het stuk van Michel Leyers sluit het meest aan bij diens Het Bolwerk
van de Beterweters (Wijsgerig Perspectief, 1969). Professor Querido schreef zijn
Integrale Geneeskunde al een 30 jaar geleden.
Bij ons verkondigt de socioloog Milikowski een alternatieve aanpassingstheorie.
Verder hebben we een medisch comité Vietnam, dat daadwerkelijk hulp verleent en
een medische vereniging voor Polemologie, die voorlopig polemiseert. De Bond van
Wetenschappelijke Arbeiders besteedt haar aandacht aan milieuvervuiling, het
Verbond van Wetenschappelijke Werkers is actief en enkele z.g. kritische artsen
beginnen zich gezamenlijk te oriënteren.
Na deze vluchtige oriëntatie het commentaar op Michel Leyers stellingen, In
omgekeerde volgorde wordt het dan:
ad d). Zeker, de dokter komt uit de upper middle class (niet uit de upper upper
class als regel). Hij kan studeren van het geld van Pa, zodat hij niet zo strikt gebonden
is aan het minimum cijfer 7 en aan een minimum studieduur. Bursalen hebben het
nu moeilijker, ook doordat ze economisch achterblijven en cultureel al achterop zijn.
Een oplossing zou zijn gratis studie voor ieder met voldoende begaafdheid en
afschaffen van de belastingaftrek voor Pa. Bezwaar: wie gaat er dan selecteren en
hoe?
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ad c). De patiënt heeft inspraak en een tenminste gedeeltelijk vrije dokterskeuze en
vrije specialistenkeuze in de praktijk. Hij moet echter toch op de autoriteit van medici
afgaan bij zijn beslissing b.v. om wel of niet te laten opereren. Sommige artsen sturen
sommige patiënten met een kluitje in het riet bij hun toelichting. Veel uitleg maakt
overigens sommige patiënten angstig en hypochonder; weinig uitieg weer anderen.
Belangstelling van de arts voor het probleem mag men uiteraard eisen. Bij het
ongedaan maken van dichotomie heeft de arts minder belang bij extra onderzoek.
Zolang de hele professie niet corrupt is, zal er sociale pressie blijven bestaan op de
profiteur, die al heel gauw bekend wordt onder zijn collegae. Nodeloos ingrijpen zal
er echter onder elk stelsel wel gebeuren. Overigens kunnen ook patiënten een slaatje
slaan uit de behandeling. Ze kunnen een proces tegen de arts beginnen wegens
vermeende verkeerde behandeling. Dit Amerikanisme begint hier in Europa veld te
winnen. In Rusland schijnt het voor te komen, dat patiënten te gemakkelijk over de
arts klagen. Ze gieten dat dan weliswaar in de vorm van ideologische kritiek, want
dergelijke klachten worden serieus onderzocht. Zo'n situatie is echter weer niet
bevorderlijk voor de vertrouwensband van de werkers onderling, i.c. patiënt - arts
en arts - patiënt.
ad b). Groepspraktijk is gemakkelijk te bevorderen door fiscale en andere
faciliteiten. De overheden werken inderdaad nog niet erg mee om de artsen met
behoud van hun vrijheid tot groepspraktijken te brengen. De mate van individuele
vrijheid kan binnen de groep worden vastgesteld, vooralsnog door de groep zelf.
ad a). De socialisering is het moeilijkste. We leven in een maatschappij waar
ondanks alle specialisatie de grenzen niet zo erg scherp vast staan.
Grensoverschrijdingen geschieden naar twee kanten: onrechtmatig afstoten, zowel
als annexeren. De verwachting is wel dat er bij een socialisering sneller verwezen
wordt, zoals ook het ziekenfondssysteem in Nederland heeft laten zien.
Daardoor wordt de gezondheidszorg duurder dan was geraamd. Mogelijk wordt
dit gecompenseerd door het snoeien of opheffen van de particuliere sector. Het
sterkste verzet tegen deze socialisatie komt niet alleen van de kant van de artsen, ook
van de hogere ambtenaren en van de upper (middle) class.
Er zijn ook andere bedenkingen tegen socialisatie en nationalisatie: een vrij
gevestigde arts kan - in principe - vrij denken en vrij zijn mening uiten. Daar wordt
weliswaar weinig gebruik van gemaakt, maar bij onderschikking van de arts in een
gezondheidsdienst aan ‘hogere’ ambtenaren en hun reglementen konden de enkelingen
en de besten onder hen wel eens monddood gemaakt worden. Het gevolg zou zijn,
dat ‘het systeem’ - dat Leyers
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toch wil veranderen - juist langer blijft bestaan. Daarbij komt, dat de sociale interesse
van de arts wellicht kleiner zal worden i.p.v. groter: de vlucht in de ambtelijkheid
gaat nu als regel niet gepaard met een groter sociaal engagement. Een aantal praktische
vragen: In wiens dienst komen de artsen? Van de ziekenhuizen? Of worden die ook
verbureaucratiseerd? Van regionale gezondheidscentra? En wie coördineert en bestuurt
deze? Leyers is hier niet erg expliciet. Vakbonden, bedrijfsleven en
ziektekostenverzekeraars vinden elkaar bij het bestrijden van de artsen in de koude
socialisatie. Momenteel bestaat er in Nederland al een verplichte pensioenregeling
voor artsen. Prijsbeheersings-maatregelen worden op de huisartsentarieven toegepast.
Inkomsten- en successie-belasting treffen door de geldontwaarding juist de
middengroepen, waartoe de artsen behoren. In pers, televisie en radio komen in
toenemende mate geluiden tegen de artsen gericht tot uiting.
De socialisering gaat bij ons wel door - in eerste instantie niet ten gerieve van de
artsen, maar wellicht evenmin van het publiek, noch ook van Michel Leyers.
Staat u mij toe een paar alternatieve alternatieven voor te stellen:
1. Tijdens de artsenopleiding een verplicht tentamen vak maatschappijkritiek (te
geven door een docent van de faculteit van Politieke en Sociale Wetenschappen).
2. Nascholingscursus in sociaal-politieke zin voor gevestigde artsen, inclusief
discussie met jongeren.
3. Bevordering van het opheffen van het taboe op politiek als onderwerp van
gesprek tussen patiënt en arts. Integendeel bevordering van politisering van de
patiënten als vorm van sociaal contact.
Tenslotte kunnen we werken aan een radicale oplossing in sociale zin:
a. Opgeven van een monopolie van artsen op het voorschrijven van als regel
onschuldige medicamenten.
Dit in het kader van de revisie van de wetgeving op genot- en geneesmiddelen.
Reden: het gebruik van sedativa en alcohol bij een chauffeur kan overeenkomstige
gevolgen hebben: ergo de verantwoordelijkheid voor het gebruik van dergelijke
middelen kan ook overeenkomstig gesteld worden. Een gevaarlijk middel als aspirine
is tot dusverre bij alle regelingen vrij verkrijgbaar gebleven.
b. Als de geneeskundige zorg zou worden gesocialiseerd, kan het communistisch
model dienstig zijn, met name dat van Vietnam: uit de nood geboren is daar een zeer
efficiënt stelsel bedacht, waarbij de artsen niet alleen samenwerken met de oude
volksgeneeskundigen. Zij doen slechts zeer
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hoog gekwalificeerd werk, terwijl de z.g. verplegenden technisch zeer veel meer
kunnen en mogen dan bij ons. Dit zou kunnen worden neergeslagen in een
basisopleiding: b.v. na de middelbare school een ‘medical school’ waar alle medisch
en para-medisch personeel dezelfde basis-opleiding krijgt in de zin van algemene
genees- en verpleegkunde en de basisvakken: anatomie, fysiologie etc.. Vervolgens
komen de specialisaties naar begaafdheid en bekwaamheid. Dat zou voor de z.g.
interdisciplinaire moeilijkheden die we nu hebben met de para-medici een oplossing
kunnen betekenen. Het bezwaar van bureaucratisering blijft bij ons zeker bestaan
evenals - zoals we boven gezien hebben - de kans op manipulering van een één keer
gecreëerd gezondheidsapparaat door andere instanties. (Vergelijk voor verwante
ideeën: Medex R.A. Smith, Journal Am. Med. Assoc., 16 maart 1970, p. 1843, en
Medische Zorg in ontwikkelingslanden, door Prof. O. Kranendonk, in Medisch
Contact, 1970, 1 mei, p. 457). Daarom zou ernaar gestreefd moeten worden om een
dergelijk apparaat - als een industrie voor medische dienstverlening - grote autonomie
te geven, dus een grote eigen macht. Dat betekent voorlopig bij ons, dat het wenselijk
is, dat artsen actief en met kennis van zaken participeren in de structurele en
organisatorische veranderingen van de geneeskundige- en gezondheidszorg. Anders
legt - ondanks de ontmanteling van de individuele ondernemertjes-artsen - het
gezondheidsstreven van de gezondheidswerkers het toch af tegen het winstmotief.
Dr. J.H. van Meurs

IV
Op gevaar af in herhaling te vallen wil ik eerst nogmaals de grondstelling van mijn
artikel onderstrepen.
Het weze duidelijk gezegd dat het niet mijn bedoeling was de dokters naar het
kamp der kapitalisten over te hevelen - hoe zou ik dat trouwens kunnen? - om de
eenvoudige reden dat de dokters de facto behoren tot de rijke burgerklasse; van
overheveling hoeft dus helemaal geen sprake te zijn.
Deze feitelijke sociale positie van de dokter, die sterk afsteekt tegen de realiteit
waarin de meerderheid van zijn patiënten leeft, bepaalt grondig zijn manier van
werken en de geneeskunde die hij beoefent. Wij menen dat hierin de verklaring dient
gezocht van de autoritaire dokter-patiënt-relatie, vooral dan wanneer die patiënt een
‘kleine man’ is; de reden ook van het gebrek aan maatschappelijk engagement bij
de dokters en van hun blindheid voor de dagelijkse sociale en materiële noden van
de mensen. Meestal staan de dokters zo verre van de sociale realiteit waarin de
gewone mensen
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leven en blijven zij zo onberoerd door de sociale strijd van deze mensen, dat zij geen
enkel inzicht hebben in, laat staan vat hebben op de sociale mechanismen die de
mensen ziek maken.
De hele geneeskunde is doordrongen van de klassepositie van haar beoefenaars:
het is een geneeskunde van de rijke mensen. Aan deze feitelijkheid wordt noch door
de goede bedoelingen van zovele dokters, noch door de eventuele schaarse pogingen
tot daadwerkelijke solidariteit enige afbreuk gedaan.
Zoals te verwachten spitste de discussie zich nogal fel toe op de stellingname voor
een forfaitair loonsysteem, mogelijk omdat juist daar de koe - met name de sociale
status van de geneesheren - gebonden ligt.
Nergens heb ik evenwel gesteld dat dit forfaitair loonsysteem een ‘absoluut doel’,
d.w.z. een losstaand te bereiken eindpunt moet zijn, of heb ik willen suggereren dat
door de invoering van een forfaitaire bezoldiging ineens een vlot lopende
volksgeneeskunde geboren zou worden. Integendeel, het is slechts één voorwaarde
- zij het een noodzakelijke voorwaarde - om het bovengeschetst klassekarakter te
doorbreken. Bovendien ben ik er mij zeer van bewust dat de omvorming van een
geneeskunde van rijke mensen tot een volksgeneeskunde slechts het resultaat kan
zijn van een brede maatschappelijke beweging die zich in eerste instantie laat leiden
door de sociale strijd van de arbeidersklasse. Voor de dokters stelt zich voorlopig de
vraag in hoeverre zij, of althans sommigen onder hen, bereid zijn hieraan, naar mijn
mening vooral door hun dagelijkse geneeskundige praktijk, mede te werken.
Dit brengt ons bij de ‘politieke opgave’. Hieronder kan men verstaan dat de dokters
meer moeten participeren aan het politieke leven en hun inbreng moeten hebben in
de politieke structuren voorzoverre die iets met gezondheidszorg en met de gezondheid
van de mensen te maken hebben. Dat is één manier van politiek engagement, een
andere is dat de dokter door intens contact met de sociale realiteit waarin de mensen
leven, deze realiteit beter leert kennen en doorgronden - wat de dokter door de aard
van zijn beroep zelf zeer gemakkelijk kan - en dat hij actief positie gaat innemen aan
de kant van het gewone volk en deelneemt aan de sociale strijd van de arbeidersklasse;
m.a.w. dat hij samen met het volk strijdt voor een leven dat meer leefbaar en minder
ziekmakend is. Dát was de reden waarom de studenten-geneeskunde in februari van
dit jaar opstapten naar Brussel en ‘geen 20% voor de dokters maar 15% voor de
mijnwerkers’ eisten. Dat was ook het uitgangspunt van mijn artikel en kan het best
verduidelijken voor welke ‘politieke opgave’ wij opteren.
Michel Leyers

Streven. Jaargang 23

1146

Democratie en Buitenlandse Politiek
Hans Hermans
I
Kenneth N. Waltz: Foreign Policy and Democratie Politics. The American
and British Experience. - Longmans, London, 1968, 331 pp., 40/-.
Schrijvend over Amerika in de eerste helft van de 19e eeuw, betwijfelde Alexis de
Tocqueville of een land met een zo democratisch bestel als de Verenigde Staten wel
bekwaam mocht worden geacht tot 't voeren van een efficiënt buitenlands beleid.
Waar moesten de leden van een college als de Senaat de kennis en het inzicht vandaan
halen om over de talloze details te kunnen oordelen die bij het sluiten van verdragen
aan de orde komen? Hoe zou een regering die iedere vier jaren kon omslaan, aan
haar tegenspelers in het buitenland enige continuïteit in het beleid van haar land
kunnen waarborgen? Hoe zou zij de vertrouwelijkheid en de geheimhouding kunnen
verzekeren zonder welke diplomatie nu eenmaal onmogelijk is?
Deze twijfels waren gemeengoed in de 19e eeuw. Niet alleen bij een figuur als
Bismarck, die zich in de Rijksdag openlijk erover beklaagde dat hij geen buitenlands
beleid kon voeren wanneer het driehonderd ezelskoppen in dit college vrij stond hem
daarover het hemd van het lijf te vragen, maar ook bij de staatslieden van het land
dat zichzelf als het moederland van de democratie beschouwde: Engeland. Gedurende
nagenoeg die hele eeuw weigerde Engeland bondgenootschappelijke bindingen op
lange termijn aan te gaan en daarbij speelde naast de omstandigheid dat een dergelijke
politiek van ‘splendid isolation’ geheel strookte met de Britse belangen, óók de
overweging een rol dat een regering, die voortdurend door verkiezingen wordt
bedreigd, geen bindingen op lange termijn kan aangaan.
Nu maakte men zich in de 19e eeuw niet zo ijselijk veel zorg over dit probleem.
Aangelegenheden van diplomatieke aard spraken slechts bij uitzondering tot de
verbeelding van de kiezersmassa. Zij raakten het binnenlands beleid wel, vooral via
de defensiebegroting, doch een dankbaar onderwerp voor vruchtbare parlementaire
discussies bood deze begroting maar zelden. Deze situatie bestaat echter thans niet
meer. Het buitenlands beleid is in de eerste plaats veel nauwer verweven geraakt met
de binnenlandse politiek - niet alleen meer via de begroting, maar ook via verdragen
die allerlei
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verplichtingen op sociaal en economisch terrein insluiten - en spreekt in de tweede
plaats veel meer tot de verbeelding van het kiezersvolk. Het besluitvormingsproces
van de democratie gaat in de buitenlandse politiek hoe langer hoe meer een rol van
betekenis spelen, ongeacht of de heren ministers van Buitenlandse Zaken dat nu leuk
vinden of niet. Meer dan in de vorige eeuw is dus nu de vraag actueel: kan de
democratie het buitenlands beleid aan? Heeft zij gedurende de laatste halve eeuw
blijk gegeven het buitenlands beleid zowel de visie als de continuïteit te verlenen
die daarin onontbeerlijk zijn?
Die vraag laat zich niet in zijn algemeenheid beantwoorden. De democratie heeft
namelijk verschillende verschijningsvormen. Zij heeft in ieder land haar eigen
structuur en in de wijze waarop zij de buitenlandse politiek hanteert, kan die structuur
een belangrijke rol spelen. Naar gelang hun structuur kunnen verschillende
democratieën zich anders tegenover de buitenlandse politiek opstellen.
En naar algemeen gangbare overtuiging dóen zij dat ook. Er zijn bijvoorbeeld
grote verschillen tussen de wijze waarop de buitenlandse politiek van Engeland tot
stand komt en die waarop de Amerikanen buitenlandse politiek bedrijven. Engeland
- aldus die gangbare overtuiging - is erin geslaagd zijn buitenlands beleid een zekere
visie en een zekere stabiliteit te verlenen; Amerika daarentegen ‘rotzooit maar wat
aan’. In Engeland ziet de Prime Minister zorgvuldig toe, dat zijn buitenlands beleid
de instemming heeft van de oppositie, zodat het buitenland er zeker van kan zijn dat
een eventueel omslaan van de Regering bij de eerstvolgende verkiezingen geen
wezenlijke veranderingen in Engelands buitenlands beleid zal brengen. In Amerika
maakt de President, officieel de leider van zijn eigen partij, de dienst uit in het
buitenlands beleid. Iedere nieuwe President kan daar een ander stempel op drukken.
In Engeland legt het Parlement ten aanzien van de buitenlandse politiek een grote
zelfbeheersing aan de dag; slechts bij uitzondering gaan daar kritische stemmen tegen
het beleid van de Regering op. Anders echter in Amerika. Krachtens de Constitutie
kan de President geen enkel verdrag sluiten zonder de uitdrukkelijke goedkeuring
van de Senaat en op dit punt laten de heren Senatoren zich de kaas niet van het brood
eten. Zodra hun een verdrag ter goedkeuring wordt voorgelegd, gaan zij daar breed
voor zitten en liefst in het openbaar weken, soms maanden lang over discussiëren.
Of er haast bij is en wat de President wil, daar trekken zij zich geen zier van aan; zij
volgen hun eigen tijdschema en handelen naar eigen goeddunken. Voor een
vredesverdrag met Spanje, dat in Engeland binnen vierentwintig uren met algemene
stemmen zou zijn aangenomen, nam de Senaat rustig zes weken. De Volkenbond
was de schep-
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ping van President Wilson, maar de Senaat weigerde de toetreding van Amerika.
Voor de behandeling van het Atlantisch Verdedigings Verdrag in 1949 had de Senaat
meer dan drie maanden nodig en tijdens die behandeling zwakte zij een der
belangrijkste artikelen danig af. Wat kan er bij zo'n structuur nog van betrouwbaarheid
in het buitenlands beleid terecht komen?
Is deze algemeen gangbare indruk nu in overeenstemming met de werkelijkheid?
Professor Waltz heeft daar een uitgebreid onderzoek naar ingesteld en komt op grond
van een vergelijking tussen het Britse en het Amerikaanse staatsrechtelijke patroon
- een vergelijking die bijna de helft van zijn boek in beslag neemt - én op grond van
een nauwkeurige ontleding van de wijze waarop beide landen enkele concrete
problemen van buitenlands beleid hebben aangepakt, tot diametraal tegenovergestelde
bevindingen.
De kern van het verschil tussen Engelands staatsrechtelijk systeem en dat van
Amerika schuilt in het verschil van de verhouding tussen respectievelijk de Prime
Minister en de President enerzijds en hun partij anderzijds. In Engeland is de Prime
Minister volkomen afhankelijk van zijn partij. Hij dankt zijn positie aan de
omstandigheid dat zijn partij in het Lagerhuis de meerderheid heeft en hij behoudt
zijn positie alleen wanneer die meerderheid hem blijft steunen. Zijn voornaamste
zorg is gericht op het bijeenhouden van zijn partij in het Parlement; dissidenten kan
hij niet gebruiken en kunnen hem en de partij noodlottig worden. De Amerikaanse
President echter wordt rechtstreeks door het volk gekozen. Of datzelfde kiezersvolk
hem ook een meerderheid van zijn eigen partij in het Congres meegeeft, moet hij
maar afwachten. Eisenhower moest zes van zijn acht jaren opboksen tegen een
oppositie-meerderheid in het Congres en Nixon is meteen al voor datzelfde probleem
gesteld. Maar meerderheid of geen meerderheid in het Congres: de President blijft
zitten. Het Congres kan zijn voorstellen afstemmen, maar hem daarmee niet ten val
brengen.
Van de andere kant zijn in Engeland de leden van het Lagerhuis ook in hoge mate
van de Prime Minister afhankelijk. De loyaliteit van de kiezers gaat uit naar de partij,
niet naar de Lagerhuisleden; zij kiezen over het hoofd van de afzonderlijke kandidaten
voor het Lagerhuis een Regering, een Prime Minister. Dissidenten, die het etiket van
de partij verspelen, verspelen in de regel ook hun zetel. Zitten zij eenmaal in het
Lagerhuis, maar betonen zij niet voldoende volgzaamheid tegenover de Prime
Minister, dan verspelen zij bovendien hun carrière. In Engeland is namelijk niet
alleen een politieke carrière zonder parlementaire ervaring ondenkbaar - de Prime
Ministers van de laatste honderd jaren hadden gemiddeld 27 jaren
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parlementaire ervaring voordat zij het hoogste ambt bereikten - maar is zij ook
onmogelijk zonder de gunst van de Prime Minister. Als de Prime Minister niet
voldoende vertrouwen in een parlementslid heeft om hem een van de vele tientallen
ministerschappen of onderministerschappen toe te schuiven die beschikbaar zijn,
komt hij nooit verder en blijft hij een obscure ‘backbencher’.
Volksvertegenwoordigers en Senatoren in Amerika worden niet gekozen vanwege
hun loyaliteit jegens de President of diens program; zij kunnen nominaal tot dezelfde
partij behoren als de President maar toch gekozen worden omdat zij zich op bepaalde
punten tegen de President opstellen. Het persoonlijk vertrouwen van hun kiesdistrict
speelt bij hun verkiezing verreweg de belangrijkste rol en dat persoonlijk vertrouwen
moeten zij zien te behouden door hun optreden in Washington. Dáár hangt hun
politieke carrière van af en de gunst van de President speelt daarin slechts in zoverre
mee, dat hij hen door baantjes, door subsidies en door overheidsopdrachten binnen
hun kiesdistrict kan helpen hun populariteit te behouden. Met dergelijke gunsten
moet de President zich echter op zijn beurt hun steun verzekeren. Andere middelen
heeft hij niet. De Congresleden hangen voor hun carrière al evenmin van hem af als
voor hun verkiezing. In ministersposten zijn zij niet geïnteresseerd omdat het
ministerschap in Amerika een zuiver ambtelijke en geen politieke functie is. Hun
hele politieke carrière hangt ervan af of zij zich kunnen handhaven in het Congres,
dat hun opklimming naar eigen regels van anciënniteit in de hand houdt en dat hun
uit eigen macht de middelen verschaft om zich onafhankelijk van de President en
van het ambtelijk apparaat rechtstreeks te informeren over de zakelijke achtergronden
van de beleidsvragen die hun worden voorgelegd.
Ten aanzien van het buitenlands beleid hebben deze en dergelijke verschillen in de
structuur van de democratie belangrijke consequenties. Met een sterk gedisciplineerde
meerderheid achter zich kan de Britse Prime Minister alles krijgen wat hij wil en de
oppositie met een kluitje in het riet sturen. De oppositie kan zijn buitenlands beleid
wel kritiseren, maar van tweeën één. De oppositie staat zwak en dan haalt men de
schouders op over haar kritiek. Ofwel zij staat sterk en dan zal zij zich wel wachten
om ten aanzien van het buitenlands beleid zich diametraal tegenover de Prime Minister
op te stellen, omdat de verhoudingen in het Parlement ieder ogenblik kunnen omslaan
en haar dus ieder ogenblik de regeringsverantwoordelijkheid kan toevallen. Dan zal
zij haar kritiek wáár moeten maken - en dat is ten aanzien van het buitenlands beleid
een hachelijke onderneming. Te meer omdat zij als oppositie geen middelen heeft
om zich over de achtergronden van dit beleid te informeren; zij wéét niet meer dan
de Prime Minister kwijt
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wil; zij moet maar afwachten wat zij te horen krijgt als zij het regeringskasteel
binnentreedt. Met een diametrale oppositie riskeert zij gezichtsverlies en dat is het
zwaarste verlies dat een Britse partij kan lijden. Het beleid van Labour ten aanzien
van de bewapening is het beste voorbeeld van deze situatie. Dit alles geeft het Britse
buitenlands beleid wel een voorkomen van betrouwbaarheid, maar hoe reëel dat
voorkomen is, onttrekt zich aan iedere waarneming. Het Britse buitenlands beleid is
in wezen een compromis, waarvan alleen enkele ingewijden weten hoe het
binnenskamers tot stand kwam en hoe sterk de tegenstromingen zijn die erin werden
verwerkt. In Amerika liggen de zaken veel meer open en bloot. De President moet
zijn kaarten in de Senaat op tafel leggen. De heren Senatoren maken geen geheim
van hun mening noch van de gegevens die hun ter beschikking staan, en missen zij
die gegevens dan laten zij ambtenaren, militairen en diplomaten die hun deze gegevens
kunnen verschaffen, in openbare hearings voor zich verschijnen. Zij kunnen het de
President lastig maken; zij kunnen zijn beleid afzwakken of zelfs helemaal
doorkruisen. Maar één ding staat vast: áls zij zich op een bepaald buitenlands beleid
vastleggen, weet de hele wereld waarom zij dit deden en kan iedereen op zijn vingers
natellen dat dit beleid steunt op een soliede meerderheid in de Amerikaanse publieke
opinie. Dit maakt het buitenlands beleid van Amerika in wezen meer betrouwbaar,
meer berekenbaar dan het Britse.
De buitenlandse politiek van Amerika heeft bovendien het voordeel dat zij door
het gemak waarmee de Amerikaanse democratie steeds weer nieuw bloed aantrekt,
door het ontbreken van een parlementair recruteringssysteem voor Presidenten en
ministers en door de vrije en open kritiek van Congres en publiciteitsorganen veel
meer veerkracht bezit en veel meer openstaat voor de fantasie van de werkelijk grote
staatsman dan de buitenlandse politiek van Engeland, die op parlementair geschoolde
en voortdurend aan interne compromissen timmerende Prime Ministers drijft.

II
Keith Middlemas and John Barnes: Badwin - A Biography. - Weidenfeld
and Nicholson, London, 1969, 1149 pp., £5.25.
Stanley Baldwin was een typische Britse Prime Minister - veel meer dan de paar
buitenbeentjes zoals Churchill, Lloyd George en Disraeli - die dit ambt ooit hebben
bekleed. Hij maakte geen uitzondering op de regel dat het leven van Engelse
staatslieden evenals dat van schaakmeesters hoogst
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óninteressant is voor wie de regels van hun spel niet kent en voor wie geen
belangstelling kan opbrengen voor de finesse waarmee zij dit spel speelden. Voor
het grote publiek kan men hun levensloop afdoen met een korte schets; voor de
kenners en de liefhebbers kan men er niet onderuit de partijen die zij respectievelijk
in de parlementaire politiek en op de nationale en internationale schaaktournooien
hebben gespeeld, na te spelen en uitvoerig te analyseren in boekwerken van
respectabele omvang. Boekwerken die saaie lectuur vormen voor wie zich liever
verdiept in de bandietenstreken van heden als Hitler of Stalin dan wel in de
romantisch-avontuurlijke belevenissen en de persoonlijke daadkracht van de
gemiddelde Amerikaanse President. Hoogst interessante lectuur echter voor wie het
subtiele schaakspel ook in de politiek weet te waarderen.
Stanley Baldwin's vader was een welvarend industrieel van de oude patriarchale
stempel en een algemeen geacht doch nooit op de voorgrond tredend
vertegenwoordiger van de Conservatieve partij in het Lagerhuis. Na zijn dood volgde
Stanley hem op, zowel in de leiding van het familiebedrijf als - bij een tussentijdse
verkiezing, die door de andere partijen uit respect voor de nagedachtenis van zijn
vader onaangevochten werd gelaten - in het Parlement. Hij beschouwde zowel het
een als het ander als een plicht die zijn afkomst hem nu eenmaal oplegde en die hij
gewetensvol doch zonder spoor van persoonlijke ambitie vervulde. Iedereen in het
Lagerhuis waardeerde zijn bescheidenheid, zijn rustige, vriendelijke omgang met
voorzowel als tegenstanders en zijn deskundigheid in vraagstukken, die verband
hielden met de belangen van Engelands economie. Maar niemand zag meer in hem
dan een zwijgzame figuur, die zijn hele parlementaire leven op de achtergrond zou
blijven. Een ‘backbencher’.
Baldwin zelf zou waarschijnlijk ook nooit anders hebben gewild als de Eerste
Wereldoorlog er niet tussen was gekomen. Hij was al over de 40 toen hij in het
Parlement kwam en 47 toen de oorlog uitbrak - te oud om nog dienst te nemen in
het leger. Tegenover de jongere generatie echter, die de volle zwaarte van de oorlog
te dragen kreeg, achtte hij zich in geweten verplicht ieder beroep dat het vaderland
op hém zou doen, positief te beantwoorden. Dat beroep liet niet lang op zich wachten.
Lloyd George trok hem in 1917 aan als onderminister voor Financiën. Daarmee stond
hij op de eerste trede van de ladder naar boven, naar 10 Downing Street. Maar op
die ladder bereiken slechts weinigen de top en nog steeds verwachtte niemand dat
hij tot die weinigen zou behoren. Ook niet toen hij in 1921 tot minister van Handel
werd bevorderd en later in het kabinet van Bonar Law de hoogst belangrijke
portefeuille van Financiën kreeg te beheren. Toen Bonar Law echter in 1923 als een
ten dode opgeschreven man aftrad, kwamen de kaarten eensklaps anders te liggen.
Nog steeds was Baldwin
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voor de buitenwacht een zwijgzame, onopvallende politicus; binnen het Lagerhuis
echter stond hij hoog genoteerd om de koele rust waarmee hij moeilijke financiële
problemen aanpakte, om zijn vermogen tot luisteren en om de vaardigheid waarmee
hij op het juiste ogenblik het juiste woord wist te vinden om voor- en tegenstanders
met elkaar te verzoenen. Maar nog steeds zag het er niet naar uit, dat hij ook maar
een schijn van kans maakte om Prime Minister te worden. Lord Curzon werd algemeen
beschouwd als de aangewezen man om Bonar Law op te volgen en Lord Curzon zelf
achtte dit zo vanzelfsprekend, dat hij zich niet de minste moeite getroostte om enige
invloed uit te oefenen op de adviezen van de politieke leiders aan de Koning. Tegen
Curzon echter bestonden twee ernstige bedenkingen. Ten eerste zijn hautaine manier
van doen en ten tweede zijn adeldom. Het zwaartepunt van de Engelse politiek had
zich al lang naar het Lagerhuis verplaatst en een Prime Minister uit het Hogerhuis
was langzamerhand een onaanvaardbaar anachronisme geworden. Het Lagerhuis
hád wel andere figuren dan Baldwin - de Chamberlains bijvoorbeeld en de nog jonge
Churchill - maar dat waren een voor een figuren die meer tegenstellingen konden
oproepen dan bezweren. De kracht van Baldwin lag in zijn gave om een bemiddelende
rol te spelen en daarom wees Bonar Law zelf hem als zijn opvolger aan. Verbitterd
over zijn achterstelling mocht Lord Curzon hem al een Prime Minister faute de mieux
noemen, dat nam niet weg dat Baldwin zich veertien jaren lang onafgebroken aan
de top wist te handhaven. Acht jaren als Prime Minister van drie kabinetten, enkele
jaren als tweede en machtigste man in een nood-coalitie-kabinet onder MacDonald
en de daartussen liggende jaren als leider van zijn partij. Veertien moeilijke jaren,
waarin de ontwrichting van de eerste wereldoorlog nog nawerkte en de donkere
wolken waaruit het onheil van de tweede wereldoorlog zou losbarsten, zich reeds
boven Duitsland begonnen samen te pakken. Jaren waarin zich nieuwe denkbeelden
omtrent de leidinggevende taak van de Staat in het sociaal-economische leven
begonnen te ontwikkelen - denkbeelden, diametraal tegenovergesteld aan die van
het Victoriaanse Engeland, waarin Baldwin opgroeide. Jaren waarin de bestrijding
van de onzekerheden der conjunctuur en van de werkloosheid, van de sociale en
internationale spanningen zware eisen stelden aan de verbeeldings- en
scheppingskracht van de staatsman.
Mag men Baldwin nu rekenen tot de grote staatslieden van deze periode? Zijn beide
biografen laten geen poging onbeproefd, geen steen onaangedragen om van hun
monumentale boek ook een monumentaal getuigenis voor zijn grootheid te maken.
Alleen: het blijft een monument voor een typisch-Britse Prime Minister - een man
die, zo hij al verbeeldings- en
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scheppingskracht bezat, daar toch maar weinig mee kon aanvangen, eenvoudig omdat
zijn tijd nagenoeg volledig in beslag werd genomen door zijn éne, allesoverheersende
taak: de tegenstellingen binnen zijn partij te overbruggen en een beleid uit te stippelen
waar iedereen zo niet tevreden mee was dan toch genoegen mee kon nemen. Een
man wiens beleid van compromissen aan elkaar hing en die ook met de beste wil
van de wereld geen ander beleid kón volgen.
Baldwin was heus geen onbetekenend mannetje. Toen hij eenmaal uit de
achterhoede van de ‘backbenchers’ naar voren trad, duurde het niet lang of men
waardeerde hem algemeen. Hij heeft verschillende malen zowel in het Parlement als
daarbuiten redevoeringen gehouden die velen van zijn toehoorders hun leven lang
bijbleven omdat hij daarin toonde het juiste woord op het juiste ogenblik te kunnen
vinden. Zijn eigenlijke kracht lag echter niet in zijn vermogen om te spreken maar
in zijn vermogen om te luisteren. Te luisteren naar de vakbondleiders evengoed als
naar de industriëlen, naar politieke spring-in-het-velds als Winston Churchill evengoed
als naar arrogant intrigerende politieke Strebers als de beide Chamberlains. Niemand
die zo trouw de zittingen van het Lagerhuis bijwoonde, uren en urenlang luisterend
naar de debatten zonder een woord te zeggen, en die zich zo regelmatig en zo
gemakkelijk door iedereen liet benaderen in de koffiekamer van het Huis. Niemand
die met zoveel eindeloos geduld iedereen in de ministerraad liet uitspreken. Maar
ook niemand die zo nauwkeurig en zo trefzeker een standpunt wist te formuleren
waarin iedereen iets van het zijne terug kon vinden. Niet uit slimmigheid maar uit
openheid. Zijn compromissen waren geen intriges maar duidelijke resultaten van een
gewetensvol wikken en wegen. Dáár lag zijn kracht - én de maat van zijn grootheid.
Boven die maat kwam hij niet uit.
Zijn levensbeschrijving bevestigt Waltz' analyse van de Prime Minister.

III
Henry Brandon: Anatomy of Error. The Secret History of the Vietnam
War. - André Deutsch, London, 1970, 178 pp., 30/-.
Hoeveel méér de Amerikaanse President zijn persoonlijk stempel drukt op de politiek,
in het bijzonder op de buitenlandse politiek van zijn land, blijkt overduidelijk uit wat
Henry Brandon, jarenlang Washingtons correspondent van de Londense Sunday
Times, ‘de geheime geschiedenis’ van de oorlog in Vietnam noemt.
‘Geheime geschiedenis’ bevat zijn boek inderdaad in zoverre dat het een

Streven. Jaargang 23

1154
tip oplicht van de sluier die tot dusverre enkele pogingen om tussen Washington en
Hanoi te bemiddelen, omhulde. Dat een dergelijke poging ooit heeft gelopen over
de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties, Oe Thant, was bekend; enkele van
President Johnsons biografen weiden daar breed over uit. Andere pogingen echter,
met name een die van Poolse zijde via de Italiaanse ambassadeur in Saigon werd
ondernomen, een tweede van enkele Fransen, die Henry Kissinger, hoogleraar in
Harvard, in de arm namen en vooral een derde van Engelands Prime Minister Harold
Wilson, in het werk gesteld ter gelegenheid van een bezoek van de Sowjetrussische
Premier Kosygin aan Londen, bleven steken in een sfeer van geheimzinnigheid,
waaruit niet meer dan een paar onbetrouwbare berichten tot de buitenwacht
doordrongen. Brandon heeft zich alle moeite gegeven om er het fijne van te weten
te komen. Helemaal is hem dat niet gelukt, maar hij onthult er toch zoveel
bijzonderheden over, dat zijn boek onder de vele publikaties over de Vietnam-oorlog
zeker niet onopgemerkt mag blijven.
Bemiddelingspogingen echter zijn nu eenmaal uit op compromissen en in de
kwestie Vietnam wilde Lyndon Johnson van geen compromissen weten. Hij had zich
ten aanzien daarvan een aantal dingen in het hoofd gezet die voor hem onomstotelijk
vast stonden en wie hem deze dingen uit het hoofd trachtte te praten sprak aan
dovemansoren. In zijn staatsrechtelijke positie kon hij zich dat veroorloven. Anders
dan in Engeland, waar de Prime Minister altijd rekening moet houden met het feit
dat zijn naaste medewerkers, de leden van zijn kabinet, in de eerste plaats politieke
figuren zijn, mensen met gezag, invloed en aanhang in de partij, mensen dus wier
oordeel hij niet naast zich neer kan leggen zonder grote kans zich lelijk in de vingers
te snijden, kan de Amerikaanse President zich ten overstaan van zijn ministers en
zijn staf van adviseurs iedere vrijheid veroorloven die hij wil. Noch zijn medewerkers
immers in het Witte Huis noch zijn ministers hebben in de politiek ook maar enig
gewicht. Zij zijn geen van allen meer dan topfunctionarissen in zijn persoonlijke
dienst; mensen die hij uitkiest naarmate zij hem bevallen of het met hem eens zijn,
maar die geen van allen een vuist tegen hem kunnen maken. Van Abraham Lincoln
is bekend, dat hij een keer het resultaat van een stemming in de ministerraad aldus
samenvatte: zes stemmen tegen, één stem voor, dus is het voorstel aangenomen. Hij
had zelf als enige voorgestemd - vandaar. Zo is de situatie thans nog. Er zaten in
Johnsons onmiddellijke omgeving wel enkele adviseurs die ernstige bedenkingen
koesterden tegen zijn Vietnam-beleid, maar Johnson handhaafde deze mensen alleen
als een soort slijpsteen, waar hij zijn argumenten voor zijn persoonlijk beleid aan
wette. En die hij, als hem dat goeddunkte, rustig in hun hemd liet staan, zoals duidelijk
blijkt uit het verloop van Harold Wilson's bemiddelingspoging.
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Stond Johnson dus in veel geringer mate dan een Britse Prime Minister onder de
druk van zijn naaste medewerkers, die hij nagenoeg zonder ruggespraak met zijn
partij en met het Congres naar eigen believen aantrok, veel meer dan de Britse Prime
Minister stond hij onder de rechtstreekse druk van het Amerikaanse volk. Hij was
zich dat zelf maar al te goed bewust. Boeken las hij zelden of nooit. Kranten
behaagden of ergerden hem naar gelang zij de publieke opinie beïnvloedden; als
uitingen van de publieke opinie verkoos hij ze niet te erkennen. Waar hij zich echter
krampachtig aan vastklampte waren de officiële en officieuze opiniepeilingen,
waarmee allerlei daarop ingerichte bureaus hem overstelpten. Die las hij met de
grootst mogelijke aandacht en propte hij in zijn zakken om ze altijd als bewijsmateriaal
voor de juistheid van zijn beleid bij de hand te hebben. Zolang deze peilingen uitwezen
dat niet alleen de leden van zijn partij maar het hele Amerikaanse volk in meerderheid
zijn beleid goedkeurde, bleven zij zijn zakken uitpuilen en bleef hij onwrikbaar aan
dat beleid vasthouden. Eerst toen die peilingen een duidelijk toenemend misnoegen
over zijn beleid aan het licht brachten, begon hij te aarzelen. De militairen met hun
beroepsmatige minachting voor de publieke opinie bléven hem weliswaar
voorspiegelen dat zij licht zagen aan het einde van de tunnel, maar toen generaal
Westmoreland nog eens meer dan 200.000 man extra troepen vroeg om sneller door
de tunnel heen te komen, begon het Johnson te dagen dat het Amerikaanse volk dit
niet meer zou verteren. Van dat ogenblik af begon hij, aldus Brandon, meer aandacht
te schenken aan de paar ‘duiven’ die hij tot dan toe slechts ter completering van zijn
volière in het Witte Huis had vastgehouden. Die duiven bleken bovendien niet voor
niets te hebben gekoerd. Brandon beschrijft uitvoerig hoe verschillende andere
adviseurs van de President langzamerhand begonnen over te hellen naar hun standpunt.
Sommigen, zoals minister McNamara, iets te vroeg, zodat zij hun post moesten
verlaten. Anderen echter begonnen te twijfelen synchroon met Johnson zelf, die na
de eis van generaal Westmoreland met schrik tot de ontdekking kwam dat niet alleen
McNamara maar ook Dean Rusk, die hem altijd door dik en dun terzijde had gestaan,
óók de oude garde van de Senatoren, waar hij in de Senaat altijd op steunde, en óók
zelfs de eerbiedwaardige politieke veteraan Dean Acheson, die hij ten einde raad als
een oude en vereerde vriend te hulp riep, een ombuiging van zijn beleid bepleitten.
Uit de opiniepeilingen echter bleek, dat hij de kruik te lang te water had laten gaan.
Niet het ongenoegen van zijn partij - buiten de verkiezingen de enige maatstaf voor
een Britse Prime Minister - maar de wrevel van het hele Amerikaanse volk dwong
hem tenslotte niet slechts om in alle ernst de weg der onderhandelingen in te slaan
maar ook om heen te gaan.
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IV
Henry A. Kissinger: American Foreign Policy. - Weidenfeld & Nicholson,
London, 1969, 143 pp., 30/-.
Het was geen toeval, dat de twee Franse geleerden wier poging om langs volkomen
informele weg tussen Hanoi en Washington te bemiddelen door Brandon werd
onthuld, de Harvardse hoogleraar in het staatsrecht Henry Kissinger als contactman
in de Verenigde Staten benaderden. Kissinger, hoewel nog jong - een midden-veertiger
- bezat reeds geruime tijd groot gezag in de problemen van Amerika's veiligheid. Hij
had daar een paar belangrijke publikaties over op zijn naam staan - een over de
invloed van de atoombewapening op het buitenlands beleid en een over de verhouding
van Amerika tot zijn partners in het Atlantisch Verdrag - en reeds in de jaren van
President Eisenhower werd hij in Washington zowel in het Witte Huis als in het State
Department als een waardevol adviseur geraadpleegd. Kennedy en Johnson achtten
hem eveneens hoog, doch eerst onder President Nixon heeft hij zijn hoogleraarszetel
verwisseld voor een bureau in het Witte Huis, waar hij de President adviseert over
alle aangelegenheden die met de veiligheid van Amerika verband houden. Hetgeen
volgens insiders betekent, dat hij in deze problemen meer macht heeft dan het State
Department zelf. Hij zou met name de man zijn die het meest heeft bijgedragen tot
de koerswijziging ten gunste van Europa in Nixons buitenlandse politiek.
Uit de drie essays die deze Henry Kissinger in dit kleine boek heeft
samengebundeld, blijkt wel dat zijn reputatie op deugdelijke gronden steunt. Hij
toont zich een bijzonder scherpzinnig waarnemer, die conclusies weet te trekken
waar politieke en militaire leiders, opgesloten in een betrekkelijk enge denkcirkel,
niet op komen en die soms een verrassend licht werpen op de problemen waar hij
zich mee bezighoudt. Zo komt hij bijvoorbeeld in het derde van deze essays tot
scherp-kritische opmerkingen over het Vietnambeleid. De Amerikaanse generaals,
zegt hij, zijn bij het uitstippelen van hun strategie uitgegaan van de oude, klassieke
regels van de oorlogvoering te land, die als axioma stellen dat zo'n oorlog ten doel
heeft terrein te winnen. Ieder bericht over terreinwinst werd door hen als een gunstig
teken uitgelegd. Zij zagen echter over het hoofd dat al die berichten over terreinwinst
maar zeer betrekkelijke, om niet te zeggen helemaal geen waarde hadden. De
Amerikanen ‘veroverden’ wel regelmatig nieuwe dorpen, die zij dan weer onder het
gezag van de Zuidvietnamese Regering stelden, maar dat gezag reikte niet verder
dan het daglicht. Overdag hadden de Zuidvietnamese militairen en dorpsmagistraten
het heft in handen, maar
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bij het vallen van de duisternis trokken zij zich achter veilige verschansingen terug
en 's nachts heerste de Viet Cong oppermachtig. Op dit soort schijnbare terreinwinst
keek de Amerikaanse strategie zich blind en liep zij vast. Zij overschatte haar
resultaten schromelijk en bracht met haar optimisme de President tot beslissingen
die hij naderhand moest betreuren.
Kissingers boek bevat vele van dergelijke scherpe opmerkingen. In zijn eerste
essay echter houdt hij zich bezig met het probleem van de democratische wilsvorming
in de buitenlandse politiek. Op dit punt meent hij niet alleen in Amerika maar overal
ter wereld éénzelfde belangrijke verschuiving waar te nemen. Een verschuiving naar
het ambtelijk apparaat. Tot op zekere hoogte is een dergelijke verschuiving
onvermijdelijk. De buitenlandse politiek wordt in deze tijd, nu geen enkel land zich
meer aan medeverantwoordelijkheid voor het hele wereldgebeuren kan onttrekken,
steeds ingewikkelder. Zij eist steeds groter omzichtigheid, omdat iedere stap ook ten
aanzien van het verst afgelegen en ogenschijnlijk meest onbelangrijke land
vér-reikende gevolgen kan hebben, ook in het eigen land. Omzichtigheid eist een zo
uitgebreid mogelijke feitenkennis en een zo objectief mogelijke standpuntbepaling.
Het verzamelen van de feiten en het verwerken daarvan tot een objectief overzicht
nu kan en moet men wel aan ambtenaren overlaten - aan een steeds grotere staf van
ambtenaren. Alle Ministeries van Buitenlandse Zaken groeien dan ook als kool.
Daar is op zichzelf niets tegen. De moeilijkheid is alleen dat logge ambtelijke
apparaten de neiging vertonen om aan hun doel voorbij te schieten. Een ambtelijk
apparaat heeft tot taak zich bezig te houden met routineaangelegenheden en deze af
te handelen op een wijze die in overeenstemming is met het beleid van de bewindsman
en degenen die met hem het beleid uitstippelen. Het wordt echter inefficiënt en
onhandelbaar, wanneer het beleids- en routinezaken niet meer scherp van elkaar weet
te onderscheiden, wanneer het beleidszaken als routinezaken gaat behandelen of
omgekeerd routinezaken opblaast tot beleidszaken, waar het de beleidvormende
instanties mee gaat lastig vallen en overstelpen. Dit laatste gebeurt maar al te
gemakkelijk omdat, vooral in een groot apparaat, iedere ambtenaar maar al te graag
dekking zoekt bij zijn meerdere. Hoe groter het ambtelijk apparaat wordt, des te
groter het gevaar dat degenen die aan het hoofd ervan staan, overbelast raken met
het nemen van beslissingen die eigenlijk in de lagere échelons hadden moeten worden
genomen en geen of nauwelijks meer tijd overhouden om de nodige aandacht en het
nodige denkwerk te besteden aan het beleid. Ook dáárvoor gaan zij dan in arren
moede maar tegen het apparaat aanleunen - en dat wreekt zich op de democratie. De
bewindsman heeft het zo druk met zijn ambtenaren, met het nemen van beslissingen
voor hen en met het bijleggen van geschillen
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tussen de verschillende departementen of afdelingen van zijn apparaat, dat hij
nauwelijks meer gelegenheid krijgt om zijn oor te luisteren te leggen naar wat het
volk of het parlement zegt. Zelfs dát moet hij aan zijn ambtenaren - zijn
‘voorlichtingsdienst’ of hoe het heten mag - overlaten! Het Amerikaanse staatsbestel
kan de President grote ruimte laten voor zijn eigen initiatief en zijn eigen
vindingrijkheid; de arme man kan van die ruimte nauwelijks meer gebruik maken.
Behalve het hele staatsapparaat van Amerika staan er nog eens over de duizend
mensen onder zijn persoonlijke, directe leiding. Zijn zorg geldt steeds meer het
bereiken van consensus binnen dat apparaat dan het bereiken van consensus in het
volk. Het gedocumenteerd en objectief memorandum van een hele staf krijgt zwaarder
gewicht dan de creatieve gedachten van de eenling die de verantwoordelijkheid voor
het beleid draagt. De verleiding om de problemen waar deze eenling in het Witte
Huis zich eigenlijk persoonlijk over zou moeten buigen, af te schuiven naar ambtelijke
studiecommissies wordt met de dag groter. Met nog een redelijke kans dat de
resultaten van dergelijke studiecommissies onder de tafel verdwijnen omdat zij in
botsing komen met de routine-opvattingen van het apparaat. Politiek bedrijven met
een inslag van ideeën en idealisme, zoals dat de grote figuren uit de geschiedenis
van het Amerikaanse Presidentschap mogelijk was, een politiek uitstippelen die tot
de verbeelding van het volk spreekt, wordt op die manier hoe langer hoe meer een
onmogelijkheid. Het leiderschap zelfs van een man als de President van de Verenigde
Staten dreigt hoe langer hoe meer een leiderschap van alleen maar ambtenaren te
worden. In de buitenlandse politiek: een leiderschap van de beroepsdiplomaten. En
dat is het einde van de democratie. Van de democratische inspraak in het buitenlands
beleid. Zoals dit ook elders het geval is.
Kissinger brengt met deze opmerkingen wel een bijzonder belangrijke correctie
aan op de visie van professor Waltz. Een correctie die niet alleen ten aanzien van
Amerika, maar ook ten aanzien van de democratie overal elders en niet alleen ten
aanzien van het buitenlands beleid maar ook van het binnenlands beleid ernstige
aandacht verdient.
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Architectuur als massamedium
Geert Bekaert
In een poging om vat te krijgen op het ingewikkelde fenomeen van de moderne
architectuur, stelt Renato De Fusco, een Italiaans architectuurhistoricus, de hypothese
op dat architectuur een massamedium is1. Deze hypothese beschouwt hij als de
aangewezen weg om te komen tot een semiotiek van de architectuur2. De Fusco is
niet de eerste noch de enige om te wijzen op het verband tussen architectuur en
linguistiek-semiotiek en om te proberen de architectuur te bestuderen als een
communicatiesysteem, een taal. In zijn boek Simbolo, communicazione, consumo
(1962) wijdt Gillo Dorfles een hoofdstuk aan de communicatieve en symbolische
waarden van de architectuur. En Françoise Choay onderzoekt in een artikel van
'LArchitecture d'Aujourd'hui (1967) de mogelijkheden om langs de semiotiek de
uiteenliggende facetten van het architectonisch-urbanistisch proces in een werkzaam
en samenhangend systeem onder te brengen3. In zijn uitgebreide bibliografie verwijst
De Fusco nog naar verschillende andere auteurs die het probleem hebben aangesneden,
maar hij is de enige die het op zo'n systematische wijze heeft aangepakt. Daarom
alleen is deze studie belangrijk, ook al blijft ze dan op vele punten in gebreke.

1.
De eerste vraag die gesteld moet worden is, of in de hypothese van architectuur als
massamedium niet een onbekende door een nog grotere onbe-

1
2

3

Renato De Fusco, Architettura come mass medium. Note per una semiologia architettonica,
Dedalo libri, Bari, 1967, 193 pp., geïll., 4000 lire.
F. de Saussure, de ontwerper van de structurele linguistiek, gebruikte voor het eerst de term
‘semiologie’: ‘une science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale’. De linguistiek
is voor hem een onderdeel van de semiotiek die we kunnen omschrijven als de algemene
leer van tekens van niet-fonetische aard. Voor R. Barthes kan de semiotiek zich niet
ontwikkelen buiten de linguistiek. Zie zijn Elements de sémiologie, in Le degré zéro de
l'écriture, Gonthier, Paris, 1965.
Het artikel van F. Choay werd samen met enkele andere, gewijd aan de semiotiek van de
architectuur, heruitgegeven in: Charles Jencks & George Baird, Meaning in Architecture,
Barrie & Rockliff: The Cresset Press, London, 1969, 288 pp., geïll.,
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kende wordt verklaard. Wat weten we immers van de massamedia, van de manier
waarop deze werken, waarop hun invloed tot stand komt, waarop ze communicatie
bewerken, informatie overdragen? De studie van de massacommunicatie is pas
begonnen. Maar dit neemt niet weg dat deze door de grote belangstelling waarvan
ze momenteel geniet en de methodiek waarover ze reeds beschikt, in elk geval ver
voorligt op de studie van de architectuur. Indien er een reden kan aangevoerd worden
om architectuur als massamedium te beschouwen, dan kan de studie van de
architectuur beslist profiteren van de resultaten van de studie van de massamedia,
hier dan geassocieerd met de semiotiek. En omgekeerd, door de verruiming van haar
onderzoek tot het architectonische tekensysteem, ontdekt de semiotiek een nieuw
gebied waarop ze haar bevindingen en theorieën kan toetsen, aanpassen of bevestigen.

2.
De aanleiding om architectuur als een massamedium te beschouwen ligt zo voor de
hand, dat men verbaasd staat dat het nooit eerder is gelegd. Wanneer men een
massamedium grofweg bepaalt als een communicatiemiddel dat dank zij een technisch
procédé op het grote aantal is afgestemd, dan is architectuur, die het eerst de weerslag
van de industriële revolutie heeft ondergaan, een voorloper van wat op het ogenblik
als de massamedia bij uitstek wordt beschouwd: pers, radio, televisie. Ze vertoonde
het eerst de kenmerken die de latere massamedia zouden karakteriseren en bepaalde
analyses van de massamedia kunnen direct op haar overgedragen worden.
Dat men niet vroeger tot dit inzicht is gekomen, hangt samen met de
kunsthistorische verenging van architectuur tot een esthetisch object, dat enkel binnen
het eigen, autonome, gesloten referentiekader kon worden geïnterpreteerd. Maar
zelfs in die esthetische optiek kan men zich de architectuur nog als een massamedium
voorstellen: denk maar aan de massale consumptie van historische gebouwen en
steden in het hedendaagse toerisme.
Dit is evenwel niet het standpunt van De Fusco. Hij wijst uitdrukkelijk het
exclusieve esthetische standpunt af en beschouwt architectuur als een socio-cultureel
fenomeen. Al is het hem in de eerste plaats te doen om een theoretische verheldering
van het fenomeen, toch staan zijn beschouwingen nooit los van de behoefte om tot
een praktische beheersing van de architectonische middelen te komen. Zijn probleem
ligt in de evidente communicatiestoornis tussen de massacultuur met haar eigen
waardesysteem en de architectonische cultuur die er een heel ander waardesysteem
op na
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schijnt te houden. Massacultuur wordt hier dan als een objectief gegeven beschouwd,
zonder enige positieve of negatieve bijklank. Het woord ‘massa’ slaat niet uitsluitend
op een lager, onontwikkeld gedeelte van de bevolking, maar duidt een specifieke
vorm van cultuur aan, waarin alle lagen van de bevolking zijn opgenomen: de cultuur
van de massacommunicatie. Wordt de architectuur niet langer als een geïsoleerd
artistiek object beschouwd, maar als een behoefte van en een produkt voor de massa,
dan is het verband tussen architectuur en massacultuur evident. Of ze ook als een
specifiek massamedium kan worden beschouwd, hangt af van de vraag of men
architectuur als een vorm van communicatie met een eigen betekenissensysteem en
dus een eigen ontcijferingscode aanvaardt4. En hieraan kan men bezwaarlijk ontkomen.

3.
Afgezien van de problematiek die de massa-media in het actuele culturele bestel
oproepen5, kan men stellen dat de crisis van de architectuur als universeel
communicatiemiddel samenvalt met het ontstaan van de moderne architectuur. Deze
verzette zich tegen de traditionele twee-eenheid van functie en vorm, die ontaard
was in het academisme van de negentiende eeuw. Ze wees de vorm als betekenisdrager
af en veroorzaakte daardoor een semantische verarming van de architectuur. Zonder
er zich rekenschap van te geven, wilde de moderne architectuur in feite, tenminste
in haar meest bekende en verspreide vorm, de functie zelf tot drager van betekenis
maken. Misleid door stellingen uit de evolutietheorie, was zij ervan overtuigd dat de
vorm natuurnoodzakelijk volgde uit een nauwgezette analyse van de functie. De
functie werd de bestaansreden zelf van de architectuur en haar enige manier om
betekenis mee te delen, in zoverre hier nog van betekenis sprake kan zijn. Een
ikonologie van de architectuur werd van de hand gewezen.
Rabiaat verzette men zich tegen de vorm, die men als willekeur ervoer. Men besefte
niet dat men zich juist daardoor aan een willekeurige vorm overleverde. Het spel dat
de vorm in het rationalistisch functionalisme toch nog bewaarde, werd toegeschreven
aan een nog onvoldoende kennis en beheersing van de functie.
Een dergelijke identificatie van functie en vorm blijkt echter onmogelijk te zijn:
de functie alleen kan de betekenis van de architectuur niet uitputten. Of men er zich
bewust van is of niet, de betekenis komt voort uit een

4
5

Zie H. van Lier, Design, in Streven, nov. 1969, p. 157 ss..
O.a. de kritiek van de Frankfurtse school van sociologen met T.W. Adorno en M. Horkheimer.
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intentionaliteit die het bouwproces beheerst en het louter utilitaire karakter ervan
overschrijdt. Ter verduidelijking kan hier verwezen worden naar de studies over het
systeem van de mode door R. Barthes: men kleedt zich tegen de kou en de regen,
maar in de manier waarop men dit doet, deelt men ook iets mee en deze mededeling
is gebonden aan het hele systeem van de mode6. Men ontsnapt niet aan de doem van
de vorm (A.M. Vogt)7.

4.
Door deze verwaarlozing gaat de architectonische vorm kenmerken vertonen die
typisch zijn voor de ontwikkeling van elk massamedium: een absoluut hedonisme,
een afkeer van elke ideologie, de consecratie van het tegenwoordige ogenblik en het
wegvallen van elk tijdsbesef. Het hedonisme manifesteert zich in de onmiddellijke
en volledige voldoening van toevallige behoeften, met dien verstande evenwel dat
hiervoor vormen, methoden en schema's worden ontleend aan betekenissensystemen
die er niets mee te maken hebben, bijv. het rationalistisch functionalisme. Een
soortgelijke hedonistische produktie is overigens weinig geschikt om boodschappen
en symbolen over te brengen.
Als er van ideologie wordt gesproken, betekent ideologie hier een positief te
waarderen onderzoek naar mogelijke criteria en oriëntaties. Wetenschap en ideologie
staan in deze opvatting niet als alternatieven tegenover elkaar, maar vullen elkaar in
een dialectische spanning aan.
Met de afkeer van de ideologie, valt ook het besef van de historische continuïteit
weg. Voor de architectuur betekent dit het ontbreken van elke referentie, elke
betekenis, elke waarde en het ontstaan van het probleem van de integratie van een
nieuwe architectuur in een bestaand milieu.

5.
Deze (negatieve) kenmerken van de architectuur als massamedium worden niet
gecompenseerd door het (positieve) vitalisme van de massacultuur. Typisch voor de
architectuur als massamedium is dat ze niet spontaan ontstaat door toedoen van de
gebruiker, zoals dat bijvoorbeeld het geval is met de gesproken taal. Architectuur is
een gemaakte taal, ontworpen door een beslissingsgroep. R. Barthes gebruikt hiervoor
in zijn Eléments de sémiologie de term ‘logo-technique’. Maar ook deze laatste heeft
in het algemeen nog een relatie, hoe miniem ook, tot de gebruiker. De

6
7

R. Barthes, Système de la mode, Le Seuil, Paris, 1967.
Verhelderend in dit verband zijn ook: G. Simondon, Du mode d'existence des objets
techniques, Aubier, Paris, 1958, en J. Baudrillard, Le système des objets, Gallimard, Paris,
1968.
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beslissingsgroepen beslissen niet volledig willekeurig. Men kan bijvoorbeeld, zoals
E. Morin opmerkt, niet stellen dat het de krant is die haar publiek maakt, noch dat
het publiek de krant maakt. Er is een duidelijke wisselwerking. Om werkzaam te
kunnen zijn moet een ‘logo-technique’ zich situeren op een plaats waar ze de gebruiker
kan ontmoeten. Deze ontmoetingsplaats is de ‘collectieve verbeelding’, niet te
vereenzelvigen met een wereldbeschouwing.
Een vergelijking met het industrial design maakt het proces misschien duidelijker:
een produkt kan zich op de markt slechts handhaven, indien het door de mogelijke
gebruiker ‘herkend’ wordt, indien zijn betekenis ergens in de collectieve verbeelding
een plaats kan krijgen. Door deze vergelijking wordt echter ook de aparte plaats die
de architectuur inneemt aangegeven. Hier speelt immers deze vorm van inspraak van
het publiek in het produktieproces zo goed als geen rol meer8. Waarom dat zo is,
moet verder onderzocht worden, maar het heeft in elk geval te maken met de
duurzaamheid van het architectonische produkt en met de pseudo-sacrale opvattingen
die vele architectuurprodukten nog aankleven. Hiermee houdt waarschijnlijk ook
verband het feit dat het industrialisatieproces in de bouwsector zo moeilijk op gang
komt. In de huidige stand van het onderzoek kunen nog maar wenig conclusies
getrokken worden. Die van De Fusco wijken ver af van die van Choay. De Fusco
besluit dat de architectuur-gebruiker, willens nillens, afstand heeft gedaan van de
‘uitwendigheid’ van de architectuur, om zich de ‘inwendigheid’, de bewoonbare
ruimte, als zijn domein toe te eigenen. Hetgeen dan ook niet veel meer dan een illusie
is.

6.
Door het gebrek aan communicatie tussen de producent en de consument is de
architectuur voorbijgegaan aan de typische ontwikkeling van de massacultuur naar
pluralisme en eclecticisme en heeft ze zich ontwikkeld volgens eenzijdige opties en
modellen, voorgesteld door een of ander gezaghebbend personage (architect). Dit
‘esthetisch’ isolement heeft zijn weerslag niet alleen op de verhouding tussen architect
en verbruiker, maar ook op die tussen architect en de andere krachten die het
produktieproces van de architectuur bepalen: adviseurs, aannemers, sociologen,
economen.... De ontwerpers van de architectuur zijn in een voortdurend conflict met
de realisatoren van de architectuur. Dit heeft tot gevolg dat deze laatsten, die, onder
een wetenschappelijk mom, een veel grotere controle op de massacommunicatie
uitoefenen dan de architect, het zonder de architecten

8

Zie G. de Carlo, De architectuur en haar publiek, in Streven, juli 1970, 1012 ss..
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gaan doen: zij gaan de modellen van de architecten zozeer naar hun hand en profijt
zetten, dat ze gewoon onherkenbaar worden, zonder dat de inspraak van de gebruiker
erdoor wordt verhoogd. Door het versagen van de architect is de laatste vorm van
uitspraak op de architectonische massaproduktie weggevallen en wordt deze nu
volkomen beheerst door een politiek economische minderheid.
Het zou verkeerd zijn hieruit af te leiden dat de rol van de architect is uitgespeeld.
Een wetenschappelijke aanpak van de problematiek (die nu de architectuurtheorie
beheerst) is noodzakelijk, maar met voldoende9. De wetenschap of wetenschappen
die voor de planificatie van het levensmilieu instaan, vallen immers steeds terug op
architectonische vormen en modellen. Ze blijken met in staat om uit zichzelf, binnen
het eigen waardensysteem, tot een intentionaliteit te komen. De plaats van de architect
blijft open om in die leemte te voorzien en vanuit een kritisch standpunt ten overstaan
van de gegeven werkelijkheid een ‘ideologie’ op te stellen, een ‘utopie’ te ontwerpen,
die het referentiekader en de criteria levert voor een concreet model waarop de
activiteit gericht kan worden. Het komt er dan niet op aan of dit model voorlopig en
tot op zekere hoogte zelfs conventioneel is, als het maar als ontmoetingspunt dienst
kan doen voor de ruimst mogelijke culturele lagen, als het maar past in het raam van
de collectieve verbeelding. Evenmin als de andere massamedia, kan de architectuur
het stellen zonder betekenissen die in de massacultuur kunnen worden opgenomen.

7.
Eenmaal de hypothese van architectuur als massamedium aanvaard, moet nagegaan
worden wat dit voor de architectuurbeschouwing meebrengt en in de eerste plaats
wat architectonische communicatie betekent. Dit veronderstelt dat men de massamedia
met beperkt tot een beeld-woord-communicatie. Ook het architectonische beeld heeft
een eigen taal, waarmee het zich, los van het woord, tot de massa richt10. In het huidige
stadium van het semiotisch onderzoek brengt dit wel moeilijkheden met zich omdat
de artistieke feiten (en als men de architectuur als een betekenissensysteem beschouwt,
moet men die erbij betrekken) in de semiotiek weinig zijn bestudeerd en dat, van de
andere kant, de esthetische systemen geen weg

9
10

Men denke hier aan sociologie, psychologie. Ook de architectuur-kritiek vertoont de neiging
zich in de begrippen van deze wetenschap op te sluiten.
Zie L'analyse des images, Communications 15, Le Seuil, Paris, 1970. En daarin vooral C.
Metz, Au-delà de l'analogie, l'image en U.-Eco, Sémiologie des messages visuels. Verder:
U. Eco, La struttura assente, Bompiani, Milano, 1968, en Appunti per una semiologia delle
communicazioni visive, Bompiani, Milano, 1967.
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weten met een esthetiek van de massamedia en dus deze bepaalde vorm van
communicatie uitsluiten. De semiologische studie van de artistieke fenomenen leidt
dan ook tot een nieuwe esthetiek, die o.m. de relaties bestudeert van de ‘inherente
artisticiteit’ van elke humane daad tot het ‘emergerende kunstwerk’ (L. Pareyson).
Hierbij zal ook het fenomeen ‘kitsch’, dat Cl. Greenberg als een noodzakelijk produkt
van de massacultuur beschouwt, betrokken moeten worden. Dat de architectuur geen
zuiver betekenissensysteem is, maar (zoals de mode bijv.) ook andere functies vervult,
vormt alleen een moeilijkheid voor bepaalde dogmatici van het zuivere systeem.

8.
Het specifieke van het architectonische betekenissensysteem werpt een verhelderend
en kritisch licht op de structuur van de massamedia in het algemeen. Dit is gedeeltelijk
te wijten aan het feit dat de meeste massamedia ontstaan zijn als informatietechnieken
voor de massa, terwijl de architectuur een massamedium geworden is. De architectuur
kan dan ook moeilijker dan de andere massamedia beschouwd worden als een neutrale,
ongedetermineerde structuur. Door haar historische binding, haar verhouding tot een
bestaande omgeving, haar gerichtheid op een bepaalde toekomst, laat ze zien hoe
ook de andere media immanent, in hun structuur zelf, reeds een bepaaldheid bezitten
en niet beschouwd mogen worden als neutrale technieken die om het even welke
inhoud kunnen overbrengen11. Het heeft geen zin, zich vanuit het standpunt van een
traditionalistische intellectualistische elite-cultuur, negatief op te stellen tegenover
de massamedia. Op die wijze kan op geen enkel gebied, ook niet dat van de
architectuur, de massificerende invloed van de massamedia omgebogen worden.
Alleen maar via een structurele aanpak ervan, bijvoorbeeld door het scheppen van
mogelijkheden tot inspraak, kan het positieve van de massacultuur tot gelding worden
gebracht.
Toegepast op de architectuur, mag de architect zich niet afkeren van de krachten
die de milieuvorming bepalen12, maar hij moet juist daarop en daarmee gaan werken.
Een uitstekend terrein voor de studie van architectonische massacommunicatie vormen
bijvoorbeeld de wereldtentoonstellingen, alleen al omdat ze door hun voorlopigheid
en hun sfeer van ontspanning ontsnappen aan bepaalde achterhaalde denkpatronen13.

11
12

13

Zie G. de Carlo, o.c. en noot 5.
De Fusco verwijst hier naar de infrastructuurwerken, bijv. de autowegen met hun vele bruggen
(die nog altijd ‘kunstwerken’ worden genoemd), die een veel grotere architectonische bepaling
van het milieu betekenen dan gebouwen.
Zie G. Bekaert, Montreal-Expo 67. Betekenis van een anachronisme, in Streven, aug.-sept.
1967, p. 1089 ss..
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Met de architectuur als massamedium te beschouwen heeft men geen enkel probleem
direct opgelost, maar men beschikt wel over een sleutel om de verschillende,
uiteenliggende en fragmentaire probleemstellingen van stedebouw en architectuur
in een coherent systeem onder te brengen en dus de problematiek in zijn juiste
dimensies bewust te worden. Het grote winstpunt van deze hypothese is dat ze dit
systeem beschouwt als een gestructureerd betekenissensysteem, dat als zodanig niet
los van andere systemen behandeld kan worden. Er bestaat een gevaar - en dit geldt
voor De Fusco - dat men zich in de beginfase al te gemakkelijke transposities uit
andere gebieden van semiotiek en linguistiek permitteert, maar dit gevaar weegt niet
op tegen het voordeel te beschikken over een instrument waarmede men eerst en
vooral de problematiek juist kan stellen, en er eventueel ook een oplossing aan kan
geven.
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Terzijde
Kritiek en analyse
K. Fens
Het is met de literaire kritiek als met het weer in Nederland: het is nooit goed. En
dat is altijd zo geweest en het zal, zo lang of zo kort er nog literatuur bedreven wordt,
ook altijd zo blijven. Kent de literatuur een slappe tijd, dan is de kritiek er de schuld
van; heeft ze een bloeitijd, dan is die er ondanks de kritiek. De kritiek maakt altijd
een kritieke periode door, er opereren altijd twee soorten critici: beunhazen en
rancuneuzen, en er zal ooit wel eens een ijverige schrijver opstaan die een bloemlezing
met uitspraken over critici en kritiek gaat samenstellen, onvermijdelijk een zwartboek,
en daar zal dan zeker de opmerking van George Steiner in komen: als een criticus
omkijkt, ziet hij de schaduw van een eunuch; misschien ook de afdoende veeg van
Remco Campert: alle kritiek is overbodig.
Een kleine bloemlezing op zich bevat het inleidende essay dat Marcel
Reich-Ranicki meegaf aan zijn onlangs bij Piper in München verschenen bundel
Lauter Verrisse, titel die als ‘Louter krakers’ vertaald zou kunnen worden.
Reich-Ranicki, sinds 1960 als literair-criticus verbonden aan Die Zeit, heeft in het
boekje achttien afbrekende kritieken, nagenoeg alle over jonge of vrij jonge Duitse
schrijvers, bijeengebracht. Hij was zo loyaal of zo masochistisch het boek te laten
afsluiten met een vernietigende kritiek op een boek van zichzelf: Peter Handke leende
daarvoor een bijdrage. Het was veel aardiger geweest als Reich-Ranicki ter afsluiting
van het boek zelf een kritiek op eigen werk geschreven had, desnoods onder
pseudoniem, zoals Vestdijk dat ooit onder de doorzichtige schuilnaam P.S. Udo op
zijn Het vijfde zegel heeft gedaan. Hij had dat niet bij wijze van grap behoeven te
doen: iemand als Reich-Ranicki, die het werk van anderen zo ernstig neemt, zou
onserieus over eigen werk moeten kunnen doen, althans eigen fouten in oordelen en
inzichten na enkele jaren moeten kunnen zien. Ik geloof dat een criticus die achteraf
niet scherpzinniger is dan zijn eigen kritieken, voor zijn werk niet helemaal deugt.
Maar misschien neemt Reich-Ranicki, die ik meer een literair moralist dan een literair
criticus vind, de literatuur en zijn eigen uitspraken daarover te ernstig om tot enige
relativering van eigen werk in staat te zijn.
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Twee uitspraken uit de bloemlezing wil ik hier citeren. Van Swift: ‘Zoals het de
rijkste kandidaat zijn laatste cent zal kosten om een echte bedelaar te worden, zo zal
het een mens al zijn goede geesteseigenschappen kosten, voor hij er aan kan beginnen
een echte criticus te worden’, en van de negentiende-eeuwer Ludwig Börne dit stukje
venijn: ‘In Duitsland schrijft iedereen die zijn hand voor niets anders gebruikt, en
wie niet schrijven kan, recenseert’.
In het inleidende essay doorloopt Reich-Ranicki de geschiedenis van de Duitse kritiek
vooral op twee punten: de positieve functie van de kritiek en de positieve waarde
van de negatieve kritiek. Daarbij wordt dan nagenoeg verzwegen waar het om gaat:
de functie en de waarde van de literatuur. Reich-Ranicki hanteert het verschijnsel
‘literatuur’ als een vaststaande, onomstreden zaak, waarover kennelijk verder niet
gesproken behoeft te worden. En dat is een gemis. Hoezeer hij in een cirkel rondloopt
bewijst de eerste alinea van de zevende paragraaf, die zich vooral met de negatieve
kritiek bezighoudt. Die alinea luidt als volgt: ‘Elke kritiek die verdient een kritiek
genoemd te worden, is ook een polemiek. Zij is altijd op een concrete zaak betrokken,
en niet alleen op die zaak. Bij het karakteriseren van een boek, bij aanprijzen of
afwijzen, spreekt een criticus zich niet voor of tegen een auteur uit, maar tegelijkertijd
voor of tegen een wijze van schrijven, een houding, een richting of tendens, een
literatuur. Hij ziet dus het boek dat hij behandelt, altijd in een bepaalde samenhang.
Hij beoordeelt het als symptoom’. Van literatuur, zou je eraan toe kunnen voegen!
Wanneer men zijn apriorisme voor lief neemt, krijgt men van Reich-Ranicki wel
enkele goede uitspraken over de negatieve kritiek. Hij benadrukt sterk de helderheid,
die zich alleen bij onomwondenheid manifesteert en keert zich fel tegen die negatieve
kritieken waarin de veroordelingen zo ingewikkeld verpakt zijn dat er leeskunst nodig
is om er de afwijzing in te vinden. Scherpe kritiek en hoffelijkheid zijn moeilijk te
combineren, al behoeft dat niet het paar scherpe kritiek - onbeschoftheid als gevolg
te hebben. Over de moeilijke combinatie scherpe kritiek - mededogen spreekt hij
helemaal niet. Dat een criticus bij een hard oordeel over een boek op menselijk gebied
rampen kan aanrichten (niet dat hij de verkoop van het boek remt, want de praktijk
wijst uit dat de criticus die pretentie kan laten schieten, maar dat hij een mens kwetst
en dat soms heel diep in het treffen van het boek) had op zijn minst wel terloops
vermeld mogen worden. Maar Reich-Ranicki lijkt mij een nogal gevoelloze man;
een humorloze trouwens ook.
Al schrijft Reich-Ranicki over Duitse toestanden, iedereen kan vaststellen dat door
hem gesignaleerde kwalen minstens in e.e.g.-verband voorkomen.
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Aan zijn opvattingen over kritiek schijnt nagenoeg alles wat in Angelsaksische landen
daarover geschreven is, voorbij te zijn gegaan. En de opgenomen kritieken bewijzen
dat ten overvloede: aan een bespreking van tekorten van een boek binnen een
verantwoorde omschrijving van de opzet van het boek (om het woord ‘structuur’ te
vermijden) komt hij niet of nauwelijks toe. Peter Handke's afwijzing is te begrijpen;
de felheid ervan ook: Reich-Ranicki is op zijn eentje zo'n beetje een instituut.
De boekenpagina in Noordnederlandse dagbladen is jammergenoeg nog altijd
overheersend een literatuur-pagina, door welke eenzijdigheid aan de literatuur binnen
het geheel van een krant een plaats wordt gegeven die die literatuur binnen het geheel
van de maatschappij al lang niet meer heeft. De samenstelling van de boekenproduktie,
waarin de non-fiction al lang de fiction verdrongen heeft, wordt in die eenzijdigheid
ontkend. Het ergst van alles is echter dat belangrijke niet-literaire werken zelden in
een krant de aandacht krijgen of de ruimte die zij verdienen: sociologische, wijsgerige,
historische boeken - om van de ‘bêta-boeken’ maar te zwijgen - worden of
veronachtzaamd of afgedaan in kleinere stukjes, die dan doorgaans als vulwerk
gebruikt worden, en aangezien er op een krant zelden zoveel ruimte is dat er iets
gevuld moet worden, blijven ze doorgaans nog lang liggen ook.
Maar er is nog iets anders: de eenzijdige traditie van de boekenpagina heeft als
gevolg dat in de Nederlandse journalistiek er ook geen traditie bestaat in het bespreken
van niet-literaire boeken. Naar de praktijk uitwijst, ontbreekt het redacteuren en
medewerkers gewoon aan een eigen aanpak bij het recenseren van zulke boeken.
Dat laatste is in twee jaar drie keer gebleken: bij verschijnen en bespreken van de
delen 1, 2 en 3 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van
Dr. L. de Jong. Bij het verschijnen van elk deel verschenen in de dagbladen grote
stukken (een enkele keer ter grootte van bijna een pagina), onverantwoord groot,
dunkt mij, gezien de ruimte die de rest van het jaar aan bijvoorbeeld historische
werken besteed wordt. Wie goed wil, kan de ruimte verdedigen met het argument
dat het hier om een bijna officiële beschrijving van een stuk recente nationale
geschiedenis gaat. Wie gewoon wil, kan vaststellen, dat nagenoeg alle stukken niet
meer blijken te zijn dan journalistieke samenvattingen van het betreffende deel, goede
en kundig gemaakte samenvattingen, dat wel. Daarvan kan ieder die de boeken zelf
gelezen heeft, getuigen. Maar wat, althans in de mij onder ogen gekomen
dagbladstukken, ontbrak was een oordeel. En, hoe kan het anders, wat evenzeer
ontbrak waren opvattingen bij de journalisten of medewerkers over geschiedschrijving
van de eigen tijd. Nu is afwezigheid van die laatste te
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billijken: De Jong's boek is eerder een compilatiewerk dan een geschiedschrijving.
De laatste veronderstelt een visie en een ordening vanuit die visie. Ik vind de drie
tot op heden verschenen delen eerder boeiende rapporten (boeiend door het
samengebrachte materiaal) dan stukken geschiedschrijving en dat laatste woord in
dubbele zin: er wordt hier ook geen geschiedenis geschréven: het gebrek aan
persoonlijke visie verraadt zich in een gebrek aan persoonlijke stijl. Laat ik het maar
met een beroep op Reich-Ranicki's eis van duidelijkheid onomwonden zeggen: De
Jong schrijft niet alleen saai, hij schrijft vaak ook belabberd. En daar het hier om een
werk gaat dat voor een groot aantal jaren een standaardwerk zal blijven, is het gebrek
aan stijl van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog te betreuren
en nauwelijks te verantwoorden. Misschien kan ik het het beste zo zeggen: Pressers
Ondergang is geschréven, van de grandioze inzet tot de finale, De Jong's werk is in
de Nederlandse taal samengesteld.
Waar De Jong puur rapportmatig te werk kan gaan, is zijn taal nog het genietbaarst,
al heeft hij de hebbelijkheid voortdurend negentiende-eeuws aandoende
participium-constructies te gebruiken, in de trant van (citaten zijn ontleend aan het
derde deel) ‘Het bevel opgesteld hebbend, zocht de kolonel’ (blz. 238); ‘Generaal
Harberts was in de ochtend, kolonel van Loon gesproken hebbend, naar de
commandopost van Overste Hennink gereden’ (blz. 239); ‘Overste Hennink diep
gegriefd achterlatend, reed generaal Harberts’ (zelfde blz.); en tot slot deze zin die
met zijn ‘begaf’ en ‘vertoefde’ de zaak nog stoffiger maakt: ‘Het paleis Noordeinde
verlaten hebbend, begaf generaal Winkelman zich naar het gebouw waar het kabinet
vertoefde, Bezuidenhoutseweg 30’ (blz. 277). En voor wie mocht denken, dat
dergelijke zinnen gevolg zijn van een te begrijpen inzinking midden in een omvangrijk
boek, nog even dit citaatje van bladzijde 35: ‘Van het bombardement van Waalhaven
en Bergen vernomen hebbend, belde nu Dijxhoorn omstreeks vier uur zijn ambtgenoot
van buitenlandse zaken op’. Het lijkt wel een schoolse Caesar-vertaling.
De slechtste stukken zijn echter die meer algemene, die waarin De Jong meer
persoonlijk, ook met iets van persoonlijke visie gaat schrijven. Men moet wel
lichtgewicht zijn om in dat proza niet door de gemeenplaatsen heen te zakken. Laat
ik het maar eerlijk zeggen: ik zit me zo'n beetje te schamen als ik op de eerste
bladzijde van het eerste hoofdstuk, dat de eerste oorlogsdag behandelt, een
beschouwing over de oorlog tegenkom met een stukje proza en een brokje visie als
de volgende:
‘Oorlog, daadwerkelijke oorlog, betekent steeds inbreuk op elke gevestigde orde,
verstoring van alle gevestigde verhoudingen. Oorlog verwoest en ver-
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nietigt, verrast en verbijstert. De enkele mens, opgenomen en gebed in zijn normaal
bestaan, ziet zich opeens geplaatst in een realiteit die, althans aanvankelijk, als
volstrekt abnormaal, ja als anti-normaal ervaren wordt. Vijandelijke strijdkrachten
(aldus het beeld dat de tweede wereldoorlog bood) rukken het land binnen, in de
lucht waarin vogels opgeschrikt rondfladderen, ronken de motoren van vijandelijke
vliegtuigen. Overal waar gevechten geleverd worden, weerklinkt een oorverdovend
en ondragelijk lawaai. Bij het geratel der machinegeweren voegen zich de dreunen
van het geschut, luttele seconden later gevolgd door de explosie der granaten’.
Van gelijke bedroevende clichématigheid is het begin van het derde hoofdstuk,
dat met een stukje pinkster-proza inzet. Ik kan me best voorstellen dat De Jong
emotioneel betrokken is op wat hij schrijft. Des te meer schrijfkunst heeft hij nodig.
Alleen zonder zelfkritiek begin je een stuk over de capitulatie met de volgende zinnen,
die zo'n ernstig bedoeld en opgezet werk een wat gek gekleurd randje geven: ‘Evenals
vrijdag de 10de was dinsdag de 14de mei een stralende lentedag. De zon kwam in
het westen des lands aan een nagenoeg wolkenloze hemel te staan; het werd haast
zomers warm. In de oude stadskernen van de Hollandse en Westfriese steden, in
Delft, Gouda en Leiden, in Amsterdam en Haarlem, in Alkmaar en Hoorn, speelden
zonnevlekjes, door wiegelend water weerkaatst, op gevels van huizen, die, toen
Rembrandt en Vermeer er langs liepen, nog het gehele stadsbeeld bepaald hadden’.
Bewondering is zelden de basis voor een goed oordeel. Deze niet zo originele
bewering wordt overvloedig geadstrueerd in de uitvoerige studie J.W.F. Werumeus
Buning. Werk en leven met brieven en documenten van Dr. P. Hijmans. Hij bewondert
nagenoeg alle poëzie van Buning, hetgeen hem op veel plaatsen in het boek defensief
maakt en ook agressief tegenover degenen die een andere mening zijn toegedaan.
Jammer is alleen, dat Hijmans in zijn bespreking van de poëzie zo weinig argumenten
voor de kwaliteiten van Bunings poëzie levert. Hij doet zelfs - toch wel gevolg van
verblinding door bewondering - die poëzie in analyses van enkele verzen gewoon te
kort. In één geval is zijn foutieve interpretatie relevant voor een bepaalde wijze van
analyseren, waarbij eventuele slordigheid van de dichter in de lezing van het gedicht
niet verdisconteerd wordt. Je krijgt dan een veelal onzinnige interpretatie, want de
tekst zoals die er staat moet recht gedaan worden. Hijmans kan zich blijkbaar niet
indenken dat het voorwerp van zijn bewondering ook wel eens slordig kan zijn. Tot
die onzinnige interpretatie komt de auteur bij de analyse van een van Bunings
beroemdste gedichten: het openingsvers van de debuutbundel In memo-
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riam, het gedicht dat begint met de bekende regel: ‘Liefste ik ben de droefenis gaan
beminnen,’. De derde strofe van dit vers luidt als volgt:
En droefenis ging henen om het smeken
Dat zij van u zou laten wat nog was:
De zachtheid die in mij gebleven was
Als een oud nest, waarom de takken breken.

Hierbij merkt Hijmans op: ‘In de 3de strofe ontvouwt de droefenis zich ten volle als
personificatie: de stem van de dichter smeekt haar, en dan gaat zij heen. De ‘zachtheid’
blijft over, als ‘een oud nest, waarom de takken breken’. De vergelijking ‘als een
nest’ is één van Bunings centrale vergelijkingen, en één van de zeer weinige die niet
geheel helder zijn. De onhelderheid lijkt mij hier ook aanwezig in het adjectief ‘oud’.
De vergelijking van ‘zachtheid’ met een ‘oud nest’ is niet alleen onhelder, ze is ook
onzinnig, van zulke onzinnigheid dat de auteur had mogen veronderstellen dat Buning,
die veel slechte verzen geschreven heeft, daartoe toch niet in staat was. Wat is het
geval, - en de auteur had het antwoord op die vraag in de slotfase van het vers zo'n
beetje kunnen vinden? De laatste twee regels van de strofe moeten natuurlijk aldus
gelezen worden: ‘De zachtheid die in mij gebleven was als in een oud nest, waar om
de takken breken’. En dat met dat ‘oude nest’ dan het hart bedoeld is, zal duidelijk
zijn. En het gebruik van ‘oud’ in dit verband is weer niet zo onhelder: ‘oud’ vóór
‘hart’ is in de westerse poëzie zelfs een toop.
Waar het mij nu om gaat is dit: de analyse is een modeverschijnsel geworden; men
ziet vaak allerlei pogingen - nogal eens met ridicule resultaten - om voor de tekst
zoals hij voor de analist ligt, een zinvolle interpretatie te vinden, waarbij men bij
voorbaat uitgaat van het gelijk van het gedicht. Bij een goede analyse echter, die
vanuit ‘niets’, soms zelfs vanuit wantrouwen begint, moeten slordigheden in de tekst
tevoorschijn komen. Komen die eruit, dan behoeft daarmee het betreffende vers niet
veroordeeld te zijn. Maar ook dit ziet men optreden in sommige analyses: de dichter
of liever het gedicht wordt op een slordigheid vastgenageld. En ik geloof steeds meer,
dat er heel wat zonden zijn waarvoor in deze branche vergeving is. Als de lezers
maar niet schoolser en scrupuleuzer zijn dan de dichters.
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Terzij van de horde: Jan Engelman
Rika Heymans
Jan Engelman's image is door literair-historische overzichten en bloemlezingen
vervalst tot het beeld van de apollijnse katholieke dichter, de muzische
non-significatieve estheet van Tuin van Eros (1932) en Vera Janacopoulos (uit Sine
Nomine III, 1930). Daardoor is hij tot op zijn zeventigste nog niet gewaardeerd als
wat hij beslist ook is geweest: een enthoesiast en genuanceerd criticus en een
herdenker van de ethische functie van de kunst. Aan de basis van zijn oeuvre ligt
toch het meningsverschil met hen die kunst versmalden tot expressie van schoonheid,
schoonheid-alleen. Reeds voor de publikatie van zijn eerste verzen in tijdschriften
en voor zijn eerste bundel (Het Roosvenster, 1927) was hij een hoofdfiguur in de
polemieken met rooms-katholieke programmatische critici en
humanitair-expressionistische kunstenaars.
Er zijn tijdens zijn meest creatieve tijd (tot ongeveer 1955) vele etiketten aan hem
verspild. Zijn betekenis omschrijven is vrij moeilijk, want zijn kunstopvattingen
liggen, behalve uiteraard in zijn lyriek, verspreid in een duizendtal kronieken en
bijdragen aan talloze bladen en periodieken. Hij bewerkte middeleeuws en antiek
theater, schreef gemeenschapstoneel en libretti, zelfs een filmscenario; hij leidde
tentoonstellingen in met teksten die later gepubliceerd werden.... Zijn polemische
en kritische activiteit maakt hem in zekere zin verwant aan de dichter van vandaag.
Dezelfde thema's toen en nu: na-oorlogse angst, bewustzijn van een dodelijk
vermoeide cultuur, het voorvoelen van nog grotere catastrofen, hekeling en censuur
vanwege kerk en politieke macht. Dat Engelmans image zo vernauwd is, moet niet
Ambrosia kwalijk worden genomen of het aura dat zij in de Nederlandse poëzie heeft
verworven, maar de critici. Eros en zijn incarnatie Ambrosia zijn, dat blijkt dadelijk,
in Engelmans kunstfilosofie de elementen die ‘tijdeloos’, ‘naamloos’ maken, die
‘bezegelen’.

Leven met het muzische
De verhouding leven - kunst is tussen de twee oorlogen vinnig ter discussie geweest.
Ieder zag de spanning, enkelen bekritiseerden ze theoretisch, een
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paar dichters met elan hebben ze creatief overwonnen. Conservatisme en sectair
formalisme begonnen zich te organiseren in naam van een gothisch katholicisme.
Roeping (1922) nam het extreem vroom-idealistisch standpunt in en noemde zich
‘maandschrift voor schoonheid’; het verwierp ‘heidense’, ‘vormloze’ (d.i.
niet-gotische) kunst. Deze afwijzing vond de 22-jarige Engelman, die al drie jaar
verbonden was aan een socialer gericht blad, Het Centrum (tendens Schaepman,
Brom en A. Thijm), een hinderpaal tot het vormen van een nieuwe gemeenschap.
Hij wist meteen dat hij in een revolte zou leven.
Van toen af is hij - nooit theoretisch, maar steeds naar aanleiding van ontmoetingen
met kunstenaars of hun werk - zijn visie op de verhouding leven - kunst, religie kunst, waarheid - schoonheid gaan modelleren. De harmonieuze vereniging van kunst
en leven die hij nastreefde - voor H. Bruning een onaanvaardbaar heidens
verbroederen - gaf hij lyrisch gestalte in het symbool van ‘het nieuwe lied’: kunst en poëzie in de eerste plaats - is harmonie van eros en lied, absolute muzische eenheid
van leven en kunst. Daarom kan de cantilene Vera Janacopoulos wel representatief
zijn voor zijn poëtisch ideaal en voor zijn vormvernieuwing, maar een sterkere,
wijzere expressie daarvan is de cantate voor de plechtige heropening van de Leidse
Hogeschool in het jaar van de bevrijding 1945, De vrouw en het lied1.
Engelmans muzische karakter is door critici steeds begrepen in de veel te enge
zin van zangerigheid en zingbaarheid, helleense idealistiek of onomschreven sensibele
inspiratie. Het is echter mogelijk door studie van motieven en thema's tot een
psychologisch gefundeerde, meer filosofische omschrijving van het muzische te
komen: dan blijkt het een levenswijze en een artistieke expressie te zijn waarin
humanitaire en religieuze idealen, helleense en christelijke, in een staat van ‘witte
veneratie en een voorstaat van mystiek’ (Parnassus en Empyreum, 161) verenigbaar
zijn. De muzische staat wordt dan ervaren als een oplossing van spanningen, terzij
van de horde; iets voor gegadigden en bezegelden die, anders dan de horde, de
spanningen tussen eros en dood, vrouw en kunst, vergankelijkheid en vereeuwiging
doorleden hebben. Het muzische is de tegenhanger van ‘das Gemeine’: ‘Das Gemeine
geht klanglos zum Orkus hinab’ en ‘Erst in der geordneten Welt beginnt der Dichter’,
woorden van Schiller en Kafka, gebruikt Engelman als motto's. Het wijze oplossen
van deze spanningen gebeurt in een kosmische natuurvisie, die anders dan in de
vitalistische visie van Marsman, niet alleen een vlucht is, maar ook een terugkeer
naar

1

Gepubliceerd in De Harp, tijdschrift voor poëzie en grafiek, red. Engelman, Nijhoff en A.
Roland Holst, 1946.
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de oorsprong (waaraan de dualiteit als een natuurgegeven reeds inherent is). Zelfs
zijn vroeg expressionistisch werk met vitalistische inslag vertoont dit muzische: het
was nooit sloganachtig, nooit schreeuwerig, het rukte de taal nooit aan stukken.

Het constructivisme en de gemeenschapskunst
Nihilisme, geloof in de getalsterkte van katholieke broederlijkheid en van ideologische
democratie zijn Engelman vreemd. Huiver voor nivellering en voor de horde waren
aanleiding voor zijn vriendschap met de verfijnde en vitale visionair Hendrik
Marsman, die hij voor het eerst in 1925 had ontmoet, voor hun gezamenlijke studie
van de Egyptische kunst, voor hun ontdekking van het oeuvre van Hölderlin: ‘een
wereld waarin de spanning, de wanverhouding tusschen idee en werkelijkheid
afmetingen aanneemt, zoo grootsch en tragisch als misschien nergens anders in de
Europeesche lyriek’2. Hun romantisch verlangen om Tempel en Kruis, Apollo en
Kristus te verzoenen is echter nooit kunnen overslaan op een gemeenschap. Mentaal
was de generatie van 1900 polemisch, intolerant, uiterlijk verdeeld in groepjes en
tijdschriften. Boeiend zijn de conflicten, de programmaverklaringen, de hele
geschiedenis van onverenigbare individuen. In 1925 werd het wantrouwen tegen de
schreeuwerige overschatting van de schoonheid in het leven achter het kunstwerk te
sterk en groepeerden zich Engelman, Hendrik Kuitenbrouwer en Willem Maas, iets
later ook Lou Lichtveld en Ch. Vos, in het maandschrift De Gemeenschap. Door de
naam alleen al distantieerden zij zich van Roeping, Valbijl, Aristo e.a.. In het besef
dat ‘het moeilijk (was) groot en ruim te leven in katholiek Nederland’, streefden zij
ernaar ‘eeuwige en aardsche krachten te brengen in grootst-mogelijke harmonie’3.
In die context ervoer Engelman de eerste manifesten van de constructivistische
architectuur als een bevrijding: in een ‘sierlijke latijnsche bouwstijl’ is het mogelijk
dat ‘de persoonlijkheid van de kunstenaar zich meer en meer kan afteekenen’4. Met
zijn enthoesiasme voor deze nieuwe monumentaliteit en zinnelijke ruimtelijkheid
liep Engelman niet achter de actualiteit aan, hij werkte er zelf actief aan mee. Tijdens
de oorlog redigeerde hij met o.m. Mart Stam, W.J.H.B. Sandberg, H.J.C. Jaffé de
periodiek 3 A's (Art, Applied Art, Architecture). Vanaf 1925 ligt zijn journalistieke

2
3
4

De Groene Amsterdammer, 20.1.1925, p. 6.
De Gemeenschap, 1925, p. 1.
De Gemeenschap, 1929, p. 221. Hij had het constructivisme al ten dele verdedigd in De
Morgen van 4.2.1925. Toen Gerard Bruning tot de redactie van De Gemeenschap wilde
toetreden, vormden het constructivisme en De Stijl een ideologisch struikelblok (Cfr.
Knuvelder, in Roeping, jg. VI, p. 90).
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activiteit inzake beeldende kunsten verspreid over De Groene Amsterdammer (60-tal
stukken), Vrij Nederland (10-tal), De Gemeenschap (60-tal) en De Tijd. Hij pleitte
voortdurend voor meer ‘zinnelijkheid’; verwoed ging hij tekeer tegen de bleke modes
van de bevroren neo-ismes. Heel belangrijk en apart is zijn zin voor randsituaties in
de kunst. Hij ontdekte het levende, gevoelige kunstambacht in voornamelijk Hollands
brandglas, batiks, religieuze huiselijke gebruiksvoorwerpen, naald- en draadillustraties,
het geillustreerde handschrift, ikonen, wandschilderingen, mozaïeken; met dit soort
kunstenaars voelde hij zich verwant, vooral als het Zuidhollanders en Limburgers
waren; en hij wist dat zij af te rekenen hadden met de betweterigheid van
opdrachtgevers, keuringscommissies en publieke opinie. Hij had aandacht voor
minder bekende expressies van groten: voor de houtsneden van Maillol bijvoorbeeld,
voor beeldhouwende dichters, poètes en peintres maudits; hij schreef over Picasso
in verband met schrijvers, had feeling voor het werk van thans beroemden: Willink,
Pyke Koch, Sybold van Ravenstein, Chagall, Kees van Dongen. Hij had een bijzondere
zin voor het kunstwerk in wording, de forma formans, de arbeid van de ‘poètès’ die
zinnelijk en veredelend omgaat met de materie5. Meer dan een voorkeur voor het
curiosum blijkt uit zijn kronieken en opstellen een intuïtieve feeling voor de
warmbloedige organische synthese van de kunsten, muzisch gepaard aan een lerarend
vermogen tot onderscheid tussen het grote en het waardeloze.
Door deze instelling is hij duidelijk een voorstander van gemeenschapskunst. De
gemeenschap mocht kunst en kunstenaar niet langer alleen maar aan haar zelfkant
vinden. Kunst is een levenstaak, geen afstraling van een goddelijke schoonheid. Alle
kunst is experiment vanuit een nieuw begin, vanuit een aardse modus, een
raadselachtige impuls, werkend vanuit een bepaalde levenshouding6. Kunst is
verlengstuk van het leven, omdat zij ook ontstaat uit eros, levensdrift en
scheppingsdrang. Katholieke overtuiging wordt dan bijzaak, kán eventueel
inspiratiebron zijn, maar hoeft dat niet perse te zijn, ook niet voor ‘katholieke kunst’7.
De Gemeenschap oefent geen levenskritiek uit, maar bleef zich ‘verzetten tegen
persoonlijkheden wier daden geheel in strijd zijn met de waarachtige belangen van
de gemeenschap’. Daaronder rekende Engelman ook praktische politieke
vraagstukken.
Toen De Gemeenschap openlijk in verzet kwam tegen de politiek van de
Roomsch-Katholieke Staatspartij en tegen het feit dat de polemiek over

5
6
7

Cfr. bijvoorbeeld het prachtige opstel over Moissy Kogan in De Vrije Bladen, 1934, schrift
11.
Cfr. Tympanon, p. 24.
Redactionele verklaring De Gemeenschap, 1929.
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kunst en moraal, inspiratie en geloof naar het politieke vlak werd getrokken, volgde
er kerkelijke censuur op enkele stukken. Preventief was die censuur al in voege sinds
1929. Moller, Bruning, P.N. Van Eyck, G. Wijdeveld en A. Kuyle stonden duidelijker
dan vroeger tegen Engelman en Van Duinkerken. Daarmee was in 1930 de kritische
jongerenbeweging uitgegroeid tot een beduidende revolte. Engelman verafschuwde
de nieuwe versnippering in weer kleinere sectaire tijdschriften; hij vond dat een uiting
van culturele achterstand. Einde 1930 moest hij uit de redactie treden, tot 1933 kon
hij in De Gemeenschap niet meer publiceren. Toen in 1932 Tuin van Eros verscheen
(niet bij De Gemeenschap, maar bij Centrum nec plura, Amsterdam, met 4
pentekeningen van Henk Wiegersma) werd hij voor ‘weerzinwekkend libertijn’ en
vertegenwoordiger van de ‘satan der ontucht’ gescholden door G. Smit, bestookt
door A. Kuyle8 en volgens een bewering van A. Van Duinkerken9 bedreigd met
broodroof. De gehele pers zweeg over de publikatie van Tuin van Eros.
De herdruk van 1934 bevat vroegere expressionistische en minder erotische
gedichten. In De Vrije Bladen werkte hij verder zijn gemeenschapsideaal uit en
verdedigde hij (wellicht met een pro-domo-intentie) de ‘meestgegriefden’ tegen het
‘aveuglement du coeur’, tegen Menno ter Braak en Edgar Du Perron. In 1933 was
alleen Henk Kuitenbrouwer nog redigerend medeoprichter; maar in 1934 was deze
ook met A. Kuyle verantwoordelijk voor de oprichting van De Nieuwe Gemeenschap,
waarin de bekroning van Tuin van Eros met de Meiprijs van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde werd gehekeld. Ironie was het wapen tegen al dit sarcasme
en hygiënisme: De Gemeenschap nam Engelman en enkele gedichten uit Tuin van
Eros opnieuw op.

Het kritisch proza lezen en een juister beeld van Engelman tekenen
Het kritisch proza van Jan Engelman bestaat uit:
- Torso, De Gemeenschap, Utrecht, 1930;
- Parnassus en Empyreum (Opstellen 1925-1929), Leiter-Nypels, Maastricht,
1931;
- Tympanon. Opstellen over kunst en gewijde kunst, Van Munster, Amsterdam,
(1936?);
- Hedendaagsche religieuze kunst, Amsterdam, 1936. (Engelman schreef de
inleiding bij dit werk van Clemens Meuleman);

8

9

De Gemeenschap, 1932, p. 381. Van Duinkerken wilde zelfs een hekeldicht van Chr. De
Graaff op Engelman publiceren mét de naam van de geadresseerde, zelfs al wilde de auteur
dat niet.
Dietsche Warande en Belfort, 1934, p. 535.
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- Nieuwe Schilderkunst in Holland, Het Kompas, Mechelen, De Vrije Bladen, jg.
X, 7;
- Pyke Koch, in Nederlandsche schilders van dezen tijd, Elsevier, Amsterdam;
- Moissy Kogan, Het kompas, Mechelen, De Vrije Bladen, jg. XI, 11;
- Een naald vol droomen, Meulenhoff, Amsterdam, 1947;
- Over den dichter A. Roland Holst, in: De eenvoudige afspraak, De Bezige Bij,
Amsterdam (alleszins na 1948);
- Paul van Ostaijen, in: Paul van Ostaijen, 1952;
- Twee maal Apollo. Brieven uit Griekenland, Het Spectrum, Utrecht - Antwerpen,
1955;
- De veelkantige criticus Martinus Nijhoff, Heideland, Hasselt, 1955, (inleiding);
- inleidingen op tentoonstellingen;
- kritische journalistiek.

Engelmans occasionele esthetiek en poëtiek is volledig doordrenkt van begrippen
uit de platoniek en gesteld in een vaak poëtisch proza, dat begrippen verbeeldt tot
symbolen die ontsloten kunnen worden door vergelijking met motieven en symbolen
uit zijn gedichten. Dat zijn proza, ‘ondanks’ deze poëtische vlucht, zo insloeg en dat
er in de hollandse journalistiek zozeer rekening mee werd gehouden, pleit voor de
waarde van de ideeën.
Ogenschijnlijk contradictoir is het feit dat uit opstellen over actuele onderwerpen
algemene visies gedistilleerd kunnen worden. Spreken over de actuele kunst was
voor Engelman altijd een in het transcendente verankerd spel. Daarom is m.i. zijn
kritisch proza niet inferieur aan zijn lyriek, al is het een van Engelmans stelligste
beweringen dat alleen in lyriek de hoogste vorm van mystiek kan worden bereikt.
Mystiek valt voor hem samen met levensdoel. Het verband tussen zijn proza en zijn
poëzie is echter zo nauw, dat zelfs bij een close-reading analyse het proza ingeroepen
kan worden: er is in dit werk geen tegenspraak.

Schoonheid, eros, leven
Schoonheid is een transcendente openbaring. Dat is het uitgangspunt. Maar Engelman
is niet zo ‘on-menselijk’ als de moralisten en dogmatici. Hij erkent dat schoonheid
‘in duizend aangezichten maten’ heeft die ‘recht afhankelijk zijn van de
zielsgesteldheid des kunstenaars (en) grooter en kleiner naarmate in hem de
kunstaanleg, begrepen als deugd van het verstand, grooter of kleiner is en die niet
samenhangt met de keuze van
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den vorm, wel met de wijze waarop de vorm geordend is’10. Zielsgesteldheid en
verstand zijn de wisselende factoren van de aardse modus van de kunstenaar. Het is
inderdaad ‘de onvermijdelijke botsing van geest en stof’ die schoonheid doet
ontvonken11. Deze dualiteit is de voorwaarde tot schoonheid en is juist ook de
hinderpaal. Als deze hinderpaal er niet was zou echter ook de schoonheid niet kunnen
bestaan. Hiermee is de problematiek van de platonisch-romantische kunstenaar
gesteld.
Meer emotioneel dan verstandelijk heeft Engelman de zekerheid dat deze
transcendente schoonheid waarvan hij uitgaat, bestaat; hierover spreekt hij met
symbolen, ontleend aan de platoniek (harmonieën) en in een eigen romantische
lyrische figuratie (stemmen):
- zingende harmonieën zonder oorsprong en zonder einde
- stemmen uit een paradijs, verloren, verwoest, altijd opnieuw wenkend12. De
hoogste schoonheid is niets dan harmonie; de schoonheid is onbaatzuchtig en daardoor
anders dan de waarheid; zij is het in onschuld en stilte begeerde: zij wordt de grote
ontvankelijken en voorbestemden onbekommerd ingegeven; het schouwen van de
schoonheid inspireert tot verrukt zingen of tot het veredelde nabootsen van de
goddelijke scheppingskracht. Dit schouwen is het ‘bezeten’ zijn ‘van een grote
bewondering, een centrale vereering, een alle andere levensbewegingen
beheerschende, overstemmende liefde voor een hoogste goed’. Deze liefde is de eros.
Zonder deze eros kan de dichter niet ervaren wat hij ervaren moet: ‘iets van het
vermoeden en verlangen eener hoogste zaligheid, waarvan de ziel afkomstig is en
waarvoor zij is bestemd, gelijk Plato het heeft beschreven in zijn onsterfelijke Phaidros
en waarvan, hoewel vager, Novalis getuigde in zijn mysterieuze hymne’.
En inderdaad, van de vele duidingen die aan Eros worden gegeven, komt de
Socratische duidelijk herkenbaar terug in de visie van Engelman: Eros is de felste
liefde om te scheppen in schoonheid, een daimoon tussen godheid en mens. Maar
het feit dat Engelman Eros situeert in de Tuin (in de natuur, niet in een tempel
bijvoorbeeld), bewijst dat zijn affiniteit met de Helleense filosofie meer organisch
is dan intellectueel, meer uiting van cultuur en Sehnsucht dan van eruditie. Hier is
weer het muzische, het irrationele werkzaam, dat niet in schemata te vatten is:
Schoonheid ‘kiest terzij van de waarschuwende signalen hare altaren, willekeurig,
in personen’13. Via de gesublimeerde ‘délectation’ achterhaalt de kunstgevoelige de
‘laatste waarheden’ en wordt geestelijk wedergeboren in het meescheppen. Deze
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Roeping, jg. 2, p. 300.
De Gemeenschap, 1926, p. 326.
Deze termen en de volgende ideeën zijn genomen uit het essay De Strofen van Andries de
Hoghe (ps van P.C. Boutens) in Roeping, jg. 10, pp. 835-845.
Parnassus en Empyreum, p. 161.
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meescheppende kracht is eveneens de werkzaamheid van Eros. Engelman spreekt
niet over ‘kunst zien’, maar over ‘kunst schouwen’, en het is zelfs mogelijk dat
stoffelijk-onstoffelijke elementen als licht en sfeer het apperceptievermogen verhogen,
zoals hij dat zelf ondervond bij Moissy Kogan's beeldjes en bij de Wagenmenner
(Twee maal Apollo).
In de periode waarin Engelman geloofde in de mogelijkheid van een
gemeenschapskunst is hij erop blijven hameren dat kunst ontstaan moest uit ‘een
bloedwarm contact met het bewogen leven’, ‘vitaal meeacteren met de verschijnselen’,
‘een door en door verzadigde grond’, ‘geen bleek verlangen’, ‘een sterk persoonlijke
visie’14; in de middeleeuwse gemeenschapscultuur zag hij dit verwezenlijkt, maar hij
wist ook dat, zeker in periodes waar de Eros niet speurbaar is als sociale
ontstaansgrond en waar de kunstenaar steeds meer in het isolement gedreven wordt,
kunst ook ontstaan kan uit ‘de eroica van het hart’, ‘brandend van liefde’. Als de
gemeenschap niet meer gericht is op één geloof, één liefde, dan wil hij de kunst alleen
zien resulteren uit individuen die ‘tronen’.
Bij herhaling wenst hij zijn tijdgenoten meer zin voor gevaar, minder welvaart,
meer viriliteit, aandacht en nieuwsgierigheid toe. Gebeurt dit invoeren van het conflict
onder invloed van het vitalisme? In ieder geval wordt hiermee het louter esthetisch
ludisme doorbroken. Teveel critici hebben in Engelman alleen dit laatste gezien. Zijn
aansporing tot het nemen van geestelijke risico's heeft echter niets vandoen met het
geloof in het ‘germaansche sprookje, dat men, om een waarachtig en diep kunstenaar
te zijn, in zijn werk hevige conflicten met duidelijkheid aan de oppervlakte moet
laten komen’15. Het conflict moet eerst overwonnen zijn; het gave werk wordt na de
strijd geboren, uit ‘onbezonnenheid’ en ‘sereniteit’, in ontvankelijkheid voor de
daimon, in stilte, verzadiging, wijsheid16.
Engelmans eis aan de harmonie gaat dus bijzonder ver: eros en gemis, conflict en
vitaal spel, illuminatie en contact met het bewogen leven, mannelijke en ‘moederlijke’,
vrouwelijke elementen moeten in hun dualiteit worden overwonnen en moeiteloos
en licht worden verenigd. In kracht en sierlijkheid hebben de Hellenen dat bereikt,
Engelman zelf in het grootste deel van zijn gedichten.

Kunst en religie
In de dialectiek van kunst en leven is kunst een staat van religie met de toekomstige
geluksstaat17. Door het medium dat hij gebruikt: hout, brons,
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De Gemeenschap, 1926, p. 325; Tympanon, pp. 92, 39, 127.
Geschenk, 1933, p. 169.
ibid., p. 170, 171.
O.m. Parnassus en Empyreum, p. 38.
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draad, steen, glas en verf, staat de beeldende kunstenaar dichter bij de imitatie van
het ‘Diesseits’ dan de taalkunstenaar. Taal verloopt niet in de ruimte, maar in de tijd.
Poëzie en lied komen tot expressie via de taal en ook wat zij vertolken of in ‘schone
overdrijving’ gedeformeerd imiteren, is taal en stem: ‘van over het water’, vanuit
het ‘Jenseits’ spreken stemmen onder de stroom van het leven de dichter toe. Impressie
en expressie zijn in de poëzie identiek. Vandaar dat het dichterlijke woord, dat blijkens
het gedicht Voi che sapete verwant is aan het evangelische, niet liegen kan en zelfs
de wereldse leugen de kop indrukt. De dichter is een schaamteloos bekenner18, en
dichten ontslaat van leed waartegen men weerloos staat19. Poëzie is een ‘erotische’
re-ligie. De beweging verloopt op de vormkracht van stem en ritme, idealiter verenigd
in een vocalise of cantilene. Al gaat het niet op, te beweren dat Engelmans vocalises
non-significatief zijn, toch is kunst niet steeds de belijdenis van een stellige
verbondenheid met de voorwereldse stemmen. Kunst is veeleer religieus in zoverre
zij de vertwijfeling uitspreekt, veroorzaakt door de wanverhouding tussen het Jenseits
en de kennis die de mens ervan kan hebben20. Kunst hoeft niet rechtstreeks
geïnspireerd te zijn door het geloof om een middel te zijn tot zelfheiliging21: het
voornemen tot zelfheiliging hoeft niet waarneembaar te zijn in het produkt. ‘De kunst
gaat spontaan naar God. Naar God niet gezien als deel van den mensch, in de moreele
lijn. Naar God als universeel beginsel van allen vorm en alle klaarheid. God (vraagt)
geen “religieuze kunst” of “katholieke kunst”. De kunst die Hij wil, is de kunst met
al haar vertakkingen’22. Door de verontstoffelijking en haar behoefte om laatste
geheimen, waarheden te kennen, is de kunst per se religieuzer dan ze ooit katholiek
of heidens zou kunnen zijn. Is ze in deze zin niet religieus, dan is ze charlatanerie.

Lyriek en mystiek
Om moralistische redenen is een musicus nooit veroordeeld. De ‘zuivere lyricus’,
de zogenaamde non-significatieve Engelman wel. Taal is, hoe muzikaal of hoe
schizofreen ook, nooit vrij van verwijzing naar betekenis. De dualiteit van de lyriek
is juist dat zij het leven niet vereert, het leven niet aanklaagt, in generlei nawijsbare
verhouding staat tot het leven, maar dat zij ook niet buiten de taal kan. Zuivere lyriek
is namelijk ‘de zuivere reflectie van de wijze waarop de ten uiterste gespannen ziel
in naamlooze
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ibid., p. 70.
Roeping, jg. 10, p. 662.
De Gemeenschap, 1927, p. 3.
Deze termen zijn van P.N. van Eyck, in De Gemeenschap, 1930, p. 365.
Tympanon, p. 31.
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verwondering en verbijstering op de onverklaarde phenomenen van het leven
reageert’23. Mystiek is taalloos, maar haar ‘voorstaat’, de lyriek, niet. De lyricus staat
dus in een grensgebied: hij kan zich compromitteren met de horde op straffe van zijn
medium, de taal, te verraden en een sloganmens zonder werkelijkheid te worden.
Het is de taal zelf die hem in het grensland schopt. Door extase, volgens Engelman
een samenvatting van de platonische kennis, eros en romantisch verlangen, is het
mogelijk die grenssituatie te handhaven. In haar vermeerderde vorm wordt extase
tot ‘witte veneratie’24, die verstaan moet worden als een onderwerping aan machten
die niet van deze wereld noch van het grensland zijn, maar eeuwig. Door deze
terugslag op eeuwige machten, die ook aan de oorsprong van het leven liggen, wordt
de lyriek ‘de zinrijkste anomalie van de mystiek’25. Voor de begaafdsten is deze ‘witte
veneratie’ zelfs maar een tussenstadium dat overschreden kan worden tot in het
tijdeloze zelf, door pure clairvoyance en de magie van het schouwen, illuminatie en
visioen. Daar wordt de muzische staat par excellence bereikt: de ‘eenvoudige afspraak’
met god, mens en cultuur. Om de problematiek volledig te maken, heeft deze
‘afspraak’ weer te maken met spraak, spreken, taal. In de taal is het ritme kosmisch
golvend geworden en de klank multidimensionaal met een volledig eigen ‘toon en
stemaccent’26.
In Engelmans nergens ten voeten uit getekende ars poetica is er geen spoor van
traditionele en experimentele démasqués of lancetten. Geen academische hypothesen
rond het geheim van de poëzie. Wel een veelzeggende uitspraak als deze: ‘Woord,
toon, kleur, lijn en beweging in den tijd moeten de aandoening inniger omsluiten
dan de schil de vrucht omsluit’27. Je weet niet meer of je de dichter hoort, de schrijver
van de meest zingbare opera- en cantateteksten, de aandachtige betaster van terra
cotta's, of gewoon Engelman ziet die behoedzaam een vrucht uit de schil haalt.
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Parnassus en Empyreum, p. 161 (over H. Gorter).
Roeping, jg. 10, p. 836.
De Vrije Bladen, 1931, p. 125.
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Politiek Overzicht
Internationaal
Engeland
Anders dan in de meeste andere landen heeft het Engelse Lagerhuis geen exact
vastgestelde zittingsduur. Deze is niet langer dan vijf jaar en de prime minister stelt
binnen deze periode het tijdstip vast, waarop het zittende parlement wordt ontbonden
en een nieuw gekozen moet worden. Het spreekt vanzelf, dat hij dit zal doen op een
voor zijn partij zo gunstig mogelijk ogenblik. In uiterste nood zal hij wachten tot de
vijfjarige periode bijna verstreken is. Lang heeft het erop geleken, dat de labour
prime minister Wilson dit laatste zou doen, daar na de devaluatie van het pond in
1967 de regeringsaanhang in het land steeds meer begon te slinken. De economische
toestand werd eerder slechter dan beter en de talrijke stakingen, de groeiende
werkeloosheid en de stijgende kosten van het levensonderhoud waren koren op de
conservatieve molen. Diverse tussentijdse verkiezingen leverden conservatieve
overwinningen op en steeds luider ging de conservatieve leider, Heath, aandringen
op ontbinding van het parlement. Begrijpelijk echter hield Wilson de boot af en keek
hij uit naar een voor hem gunstiger ontwikkeling.
Enkele maanden geleden kwam zijn kans. De Britse economie herstelde zich, de
betalingsbalans verbeterde en de lonen werden verhoogd. Steunend op deze resultaten
en rekenend op de juistheid van de uitslagen van talrijke gehouden opiniepeilingen,
die vrijwel allemaal een labour-overwinning begonnen te voorspellen, hakte Wilson
de knoop door en onder het motto: als de conservatieven dan zo graag verkiezingen
hebben, kunnen zij ze krijgen, kondigde hij op 18 mei aan, dat er op 18 juni een
nieuw Lagerhuis zou worden gekozen. Hij achtte dit ook gewenst in verband met de
komende onderhandelingen over de Engelse toetreding tot de EEG, die zouden
kunnen stagneren bij het vooruitzicht van een mogelijke regeringswisseling over een
klein jaar. De kwestie van de EEG werd overigens in onderling overleg geheel buiten
de verkiezingsstrijd gehouden.
De uitslag van de verkiezingen was echter voor Wilson tegen alle verwachtingen
in nadelig. Uiteindelijk bleek bijna 5% van de opgekomen kiezers naar de
conservatieve kant te zijn overgezwaaid en dit bezorgde deze een meerderheid van
43 zetels op labour, terwijl de liberalen er slechts zes overhielden. Er zijn wel enkele
oorzaken te noemen van deze opmerkelijke overwinning van Heath c.s., een
overwinning die herinnert aan de eveneens totaal onverwachte overwinning van
Truman in 1948 als president van de Verenigde Staten. Het is mogelijk, dat de
gunstige voorspellingen van de opiniepeilers
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een aantal labour-kiezers in slaap hebben gesust en ook dat conservatieve kiezers
juist nu naar de stembus gingen. Meer invloed zal echter hebben uitgeoefend het feit
dat Heath gelijk scheen te krijgen met zijn waarschuwing dat labour de economische
toestand te rooskleurig voorstelde, toen enkele dagen voor de verkiezingen een
officieel rapport verscheen waaruit bleek dat de handelsbalans voor mei ongunstig
was geweest en er tevens een stijging van de werkeloosheid werd geconstateerd. Dit
tastte de koers van het pond aan en het ook door Heath gesignaleerde spookbeeld
van een nieuwe devaluatie en de daarmee samenhangende prijsstijgingen stond
levensgroot voor de ogen van de Engelse huisvrouw. Mogelijk had men ook na zeven
jaar gewoon genoeg van een labourregering en wilde men weer eens wat anders
proberen. Hoe dan ook, er zal nog lang nagekaart worden over de uitslag van deze
zg. winkelboodschappenmand-verkiezingen en mogelijk zullen opiniepeilers een
beetje kritischer staan tegenover de resultaten van hun onderzoekingen.
Heath wordt na zijn overwinning geconfronteerd met een zeer vervelende vraag,
nl. in hoeverre heeft het Powellisme bijgedragen tot de overwinning van de
conservatieven. De opvattingen van Enoch Powell, conservatief en lange tijd gezien
als ernstig rivaal van Heath, zijn een mengsel van racisme, oerconservatieve
economische trekken en isolationisme. Hij is eigengereid, overtuigd van zijn gelijk
en ongebonden; wel hield hij zich in grote trekken aan de afspraken om de deelname
aan de EEG niet centraal te stellen in de verkiezingscampagne, maar een ander heet
hangijzer - de immigratie van kleurlingen - bracht hij voortdurend ter sprake. Hij
dringt aan op de terugzending van de kleurlingen en beperking van de vrijheid om
zich in Engeland te vestigen. Het is mogelijk dat deze stellingen weerklank hebben
gevonden bij de Engelse kiezers, wier economisch bestaan bedreigd wordt door de
immigratie uit het vroegere Gemenebest. Heath onderschrijft Powells opvattingen
niet - hij verwijderde hem reeds twee jaren geleden uit zijn schaduwkabinet om deze
opvattingen - maar wilde hem tijdens de verkiezingscampagne ook niet nadrukkelijk
veroordelen, uit angst voor een splitsing in de partij. Geruchten dat Powell, die binnen
zijn kiesdistrict 22% meer stemmen verkreeg, door Heath in zijn kabinet zou worden
opgenomen, zijn onjuist gebleken, maar hij zal er goed aan doen de invloed van
Powell niet te onderschatten.
Een ander probleem is de toetreding tot de EEG. In Europa, d.w.z. het vasteland,
is men zeer optimistisch in zijn verwachtingen. Heath is een bekend Europeaan; hij
had de leiding van de Engelse delegatie die van 1961 tot '63 hierover onderhandelde
in Brussel - zij het zonder succes door het veto van de Gaulle - en heeft zich ook
daarna herhaalde malen als oppositieleider een uitgesproken voorstander van deelname
aan de EEG getoond. Alhoewel ook labour deze voorkeur deelde en Wilson het op
dit punt met Heath eens scheen te zijn, is men toch van mening dat een conservatieve
regering positiever tegenover de Zes staat dan een labourkabinet. In het algemeen
achten wij dit wel juist. Er is echter een grote ‘maar’. Toetreden betekent voor
Engeland ontegenzeggelijk een prijsverhoging van talrijke produkten en hoe is dit
te rijmen met Heaths waarschuwingen hiertegen in geval van een labourover-
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winning bij de verkiezingen? Bovendien zijn er zowel aan conservatieve - zie Powell
c.s. - als aan labourzijde talrijken die weinig of niets voelen voor aansluiting bij
Europa en de vraag is dus hoe Heath de tegenwerkende krachten in eigen kring in
het Europese gareel kan houden en hen ervan kan overtuigen dat de onmiddellijke
nadelen ruimschoots opwegen tegen de latere voordelen. Wilson kan echter
gemakkelijk om tactische oppositionele redenen proberen de tegenstanders van de
gemeenschappelijke markt uit beide partijen te verenigen om zo de regering in ernstige
moeilijkheden te brengen. Met het oog hierop heeft Heath de leider van de
onderhandelingen, Barber, dan ook voorzover nodig ingescherpt dat Engeland niet
bereid is tot elke prijs het lidmaatschap te wensen.
De onderhandelingen zijn inmiddels te Luxemburg begonnen ook over de toetreding
van Ierland, Denemarken en Noorwegen. Spoedige resultaten zijn natuurlijk niet te
verwachten; men hoopt over twee jaren een overeenstemming te hebben bereikt.
Voeg daarbij de moeilijkheden in Ulster en de noodzakelijke beperking van de
macht van de trade-unions - de voor 14 juli aangekondigde nationale havenstaking
gaat door en de toch al bedreigde export komt dan nog ernstiger in gevaar - en U
hebt een idee van de geweldige krachtproef waarvoor Heath zich geplaatst ziet. Als
goed zeiler zal hij moeten weten hoe tegen de wind in te laveren.

Frankrijk
Het is mogelijk, dat het belangrijk zal blijken te zijn. Er zijn nl. mensen, die de
werkelijkheid dromen. Van de latere Napoleon III wordt gezegd, dat hij, verbannen
uit Frankrijk, droomde keizer van dit land te worden. Zo zou Jean-Jacques
Servan-Schreiber de ambitie hebben president van Frankrijk te worden. Deze naar
Rousseau vernoemde schrijver van ‘De Amerikaanse Uitdaging’ over de
technologische achterstand van Europa, waarin hij aan Europa een gebrek aan
dynamische aanpak van de bestaande problemen verwijt, heeft zich ten doel gesteld
de Franse publieke opinie wakker te schudden. Hij wil alle niet-communistische
linkse krachten in het land bundelen om zo een alternatief te bieden tegen het
Gaullisme van Pompidou. Iets dergelijks is al geprobeerd door de socialist Deferre
en door Mitterand, maar de Gaullisten schijnen veel meer beangstigd te zijn door het
nu door Servan-Schreiber behaalde succes bij een tussentijdse verkiezing in Nancy,
waar hij in de eerste ronde zo'n 18% stemmen meer kreeg dan de Gaullistische
kandidaat en in de tweede ronde met gemak de overwinning behaalde. Hij zal zich
in de Volksvertegenwoordiging en daarbuiten wel laten gelden, maar hij zou reeds
denken aan een rol in de leiding van Europa!

Midden-Oosten
Er is een eigenaardig soort diplomatie aan de gang met betrekking tot het
Israëlisch-Arabisch conflict. Zoals bekend werd er reeds lang overleg gepleegd

Streven. Jaargang 23

1186
tussen de grote vier over de mogelijkheid van een akkoord; het lijkt er nu op, dat de
standpunten van de Verenigde Staten en Rusland dichter bij elkaar zijn gekomen.
Zij ventileren dit echter niet namens de Vier, maar komen ieder afzonderlijk met
officieuze voorstellen; het voordeel is dat zowel de Arabieren als de Israëliërs hun
mening kunnen geven, maar dan slechts over proefbalonnen, waaraan noch
Washington noch Moskou zijn gebonden.
Opmerkelijk is ook het tijdstip waarop deze voorstellen loskomen. Nasser
verklaarde zijnerzijds nl., dat als Israël zich terugtrok uit de in 1967 bezette gebieden,
Egypte bereid was tot een staakt het vuren voor 6 maanden; ook zou Israël de
Palestijnse vluchtelingen moeten laten repatriëren of hen schadeloos stellen, in ruil
waarvoor Caïro het bestaan van Israël zou accepteren. Blijkbaar was ook Tel Aviv
van mening, dat dit wel eens oprechter kon zijn dan bij vroegere gelegenheden en
reageerde gematigd. Premier Golda Meir verklaarde in de Knesseth dat Israël de
principes van de resolutie van de Veiligheidsraad van 22 november '67 wilde
erkennen; de minister van buitenlandse zaken, Abba Eban, liet blijken dat Israël
bereid zou zijn opzienbarende concessies te doen als er onderhandelingen zouden
beginnen en de havik Mosje Dayan gaf toe, dat Israël veel voor vrede over had, ook
gebied, daarmee doelend op de mogelijkheid bezet gebied te ontruimen. In dezelfde
tijd verklaarde Nasser nog eens, dat de deur voor besprekingen tussen Egypte en de
Verenigde Staten niet geheel gesloten was.
Als beide grote mogendheden er inderdaad niets voor voelen om in het
Midden-Oosten tot een directe confrontatie te komen, zullen zij al hun invloed op
Israël en Egypte moeten aanwenden om hen over te halen tot een redelijk akkoord.
Waarschijnlijk staat de reis van Nasser naar Moskou hiermee in verband; wij nemen
niet aan dat dit bezoek werkelijk plotseling met een week verlengd is, omdat Nasser
in de Kaukasus wil gaan kuren; mogelijk is Moskou er niet in geslaagd in een paar
dagen Nasser zijn kuren af te leren.
In strijd met deze vredesgeruchten zijn echter de berichten van Israëlische zijde
over toenemende directe deelname van Russische militairen aan de verdediging van
Egypte, berichten die door Oe Thant in twijfel worden getrokken, maar door
gezaghebbende kranten in de hele wereld diep ernstig worden genomen. Is het een
kwestie van tactiek van Moskou tegenover Nasser? Hoever wil Moskou in dezen
gaan? Of zijn de Russische vredespogingen bedoeld om de Verenigde Staten om de
tuin te leiden?
En nog, als beide grote mogendheden er in zouden slagen de officiële regeringen
in het Midden-Oosten tot elkaar te brengen, dan rest hun nog, de Palestijnse
verzetsbeweging ervan te overtuigen dat ook met hun belangen op een redelijke wijze
rekening is gehouden. Van een werkelijke vrede zijn wij daarom nog ver verwijderd.
9-7-1970
J. Oomes
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België
Sociale onrust
De maand juni werd nogmaals gekenmerkt door ernstige sociale beroeringen. Toen
op 1 juni de vergelijkende loonstudie die de mijnwerkers was beloofd, niet helemaal
klaar bleek te zijn, brak opnieuw een spontane staking uit. De vakbonden erkenden
ze. Het ACV eiste 10% loonsverhoging en het ABVV 11,5%. De regering ging
onmiddellijk akkoord met 10% (7% op 1 juni en 3% op 1 september). Op 1 maart
1971 komt er opnieuw 4% bij ingevolge het programmatieakkoord van februari 11..
De kolenprijs werd vrijgegeven, waarbij uiteindelijk al de standpunten werden
bijgetreden die in januari-februari door de mijnwerkers werden verdedigd.
Deze staking zal van uitzonderlijk belang zijn, wanneer de vergelijkende loonstudie
een voorgaande wordt voor andere arbeidsintensieve sectoren waarvan het loonpeil
onder het gemiddelde ligt. Wanneer deze sectoren op hun beurt en in hun geheel in
actie komen, zullen vakbonden en regering moeten overgaan tot een globale aanpak
van loonbeleid en inkomensherverdeling, waar de opgave zo zwaar zal doorwegen
dat ze onvermijdelijk zal leiden tot de keuze van een bepaalde economische oriëntatie
en sociale planning.
De staking bij Cockerill-Yards duurde bij de afsluiting van dit stuk reeds meer
dan drie maanden. De stakers eisen o.m. 5 F per uur loonsverhoging. Een voorstel
van 2,5 F onmiddellijk, 1 F op 1 april 1971 en een geleidelijke verhoging van de
eindejaarspremie tot een maximumbedrag gelijk aan een dertiende maand, werd
afgewezen (4-6-1970). Het standpunt van de directie is dat zonder overheidssubsidie
geen loonsverhoging toegestaan kan worden. Het bedrijf wordt nu reeds rechtstreeks
en onrechtstreeks gesubsidieerd. Volgens de directie zou men moeten staken bij het
concurrerende zeescheepsbouwbedrijf Boele te Temse, waar de lonen 7 tot 8 F per
uur lager zouden liggen.
Langs vakbondszijde is men wel gevoelig voor het concurrentieargument en is
men bevreesd voor een sluiting of omschakeling van het bedrijf. Het stakerscomité
haalt daarentegen aan dat de holding (Société Générale) waartoe Cockerill-Yards
behoort, 800 miljoen winst per jaar verdeelt. En dus handhaven zij de oorspronkelijke
eis van 5 F, die zij verdedigen als het aandeel van de arbeiders in de winst van de
holding.
Opmerkelijk bij deze staking en andere stakingen (Caterpillar - Clabecq Mijnwerkers - Citroën - Michelin) is het optreden van een ‘stakerscomité’ los van
de vakbonden. In deze comité's spelen zogenaamde Maoïstische studentengroepen
(Mijnwerkersmacht - Arbeidersmacht) een belangrijke rol. Zij hebben de vakbonden
afgeschreven als organisatoren van de actie bij de massa - wat ze als hun eigen taak
zien - en willen de syndicaten enkel nog erkennen in een dienstenfunctie (stakersgeld
betalen). Dit leidde tot een onvermijdelijk conflict met de vakbonden. In enkele
gevallen gingen de leden van het stakerscomité en vakbondsmilitanten zelfs met
elkaar op de vuist.

Streven. Jaargang 23

1188

Grondwettelijke hervorming
De grondwetsartikelen die de staatsstructuren moeten hervormen, zijn met veel
partijpolitieke strubbelingen en Brusselse herrie door de Senaat gestemd. De Kamer
heeft er anders over geoordeeld. Meer dan 1/3 van de kamerleden bleven afwezig
en maakten aldus een stemming onmogelijk. De Waalse en Brusselse boycot (de
franstalige Brusselse BSPers, de PSCer Persoons, de Waalse en Brusselse PLP, de
KP, RW-FDF) werd overgenomen door de Volksunie onder het motto ‘liever geen
grondwetsherziening dan een slechte’. Vóór de gemeenteverkiezingen van 11 oktober
komt er klaarblijkelijk geen grondwetsherziening, misschien wel een kamerontbinding
en parlementaire verkiezingen. Algemeen wordt verwacht dat in oktober tenminste
drie Brusselse randgemeenten voor de Vlamingen verloren zullen gaan.
Waarom werden de voorstellen van de regering in verband met de hervorming
van de staatsstructuren door sommige voorstanders van federalisme als een vorm
van verraad verguisd, terwijl ze voor anderen een aanvaardbaar compromis vormden?
Belangrijk is hier het uitgangspunt. Federalisme is een democratische bestuursvorm
met verschillende niveaus van gezagsuitoefening. Op elk niveau - gemeente, federatie
van gemeenten, gewest, natie, rijk, Europa, wereldvlak - beslist de gemeenschap
autonoom over de zaken die haar uitsluitend aanbelangen, en neemt ze deel aan
beslissingen van het hogere niveau. Essentieel in deze visie is, dat de verschillende
gemeenschappen ook gemeenschappelijke belangen hebben en dat men derhalve
bereid is beslissingen omtrent die gemeenschappelijke belangen gezamenlijk en niet
autonoom te nemen. Anders komt men tot separatisme of tot een statenbond. België
is aangewezen op een federalisme met twee of met drie, waarin Brussel het knelpunt
vormt. Federalisme met drie is in feite een federalisme met twee waarin de derde als
scheidsrechter kan optreden en dus een machtspositie verwerft. De grote moeilijkheid
is: geen van de twee gemeenschappen kan aanvaarden dat de ander zonder meer over
haar beslist, maar tegelijk moet het gezamenlijk beslissen mogelijk worden gemaakt.
Hoe heeft de regering getracht zich uit de slag te trekken?
1. Om te voorkomen dat de ene cultuurgemeenschap baas kan spelen over de
andere, werd een bijzondere meerderheid ingevoerd en een alarmprocedure voor
materies van levensbelang voor ieder van de gemeenschappen.
Bovendien moest men er rekening mee houden dat dwars door de taalverhoudingen
de partijpolitieke berekeningen de zaak nog ingewikkelder maken. Als concessie aan
de liberalen werd een procedure van bijzondere dubbele meerderheid ingevoerd, nl.
de helft van elke taalgroep en bovendien twee-derden van het geheel. Maar een
belangrijke concessie kan dit niet genoemd worden. Het maakt de besluitvorming
moeilijker, maar verandert in wezen niets. Er wordt aldus een brede parlementaire
consensus vereist om bijvoorbeeld de taalgrenzen te verleggen, de samenstelling en
de werking van de cultuurraden te bepalen, de bevoegdheid en de omschrijving van
de gewesten te regelen.
2. Belangrijker is het probleem van Brussel als scheidsrechter. Het voorstel van
de regering voorziet een federalisme met twee op cultuurgebied en met
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drie op sociaal-economisch gebied. Een cultuurgemeenschap is Brussel niet. Cultuur
manifesteert zich voor de overheid altijd via instellingen die of bij de Nederlandstalige
of bij de Franstalige cultuur wordt ingedeeld. Maar op sociaal-economisch gebied
is de situatie veel ingewikkelder. Welke instellingen in Brussel behoren tot het
Vlaamse gewest en welke tot het Franstalige? En als beide gewesten samen over
Brussel moeten beslissen, is dan een overeenkomst mogelijk? Het voorstel van de
regering om het culturele terrein los te maken van het sociaal-economische en
bovendien de respectievelijke bevoegdheden te onderscheiden, lijkt dan ook niet van
alle logica ontbloot.
3. Een derde opgave bestond erin, op een bevredigende wijze te voorzien in de
levensmogelijkheden van de verschillende niveaus. Daartoe moet de bevoegdheid
van elk niveau duidelijk afgebakend zijn, moet elk niveau eigen instrumenten en
middelen hebben. De regering stelde twee cultuurgebieden met wetgevende
bevoegdheid voor, drie gewesten met reglementerende sociaaleconomische
bevoegdheid, en verder een decentralisatie naar provincies, agglomeraties, federaties
van gemeenten en gemeenten. De eigen fiscaliteit voor de cultuurgebieden en de drie
gewesten heeft het debat in de senaat niet overleefd. Deze toegeving, vooral aan de
liberalen, is federaal gezien de zwaarste. De manier waarop de grondwetsherziening
verlopen is, geeft stof tot nadenken over de betekenis van het politieke extremisme.
De twee nationalistische groeperingen, Rassemblement Wallon (RW) en Front
Démocratique des Francophones (FDF) enerzijds en Volksunie anderzijds, hadden
de gelegenheid de weegschaal in positieve zin te doen doorwegen. Ieder van de twee
vond echter dat de nieuwe grondwet teveel voordelen zou toekennen aan de andere,
te weinig aan de eigen gemeenschap. Zij bleven dus de oppositierol spelen en
weigerden deel te nemen aan het wetgevend werk.
Voor Vlamingen en Walen in CVP-PSC en in de socialistische partij zat er niets
anders op dan te trachten het belangrijkste van de eigen stellingen thuis te halen in
een vergelijk dat geen essentiële concessies bevatte. Het criterium was: maakt het
compromis een verdere groei van het federalisme mogelijk? Bij het beoordelen van
de voorgestelde compromissen moet men er rekening mee houden dat de VU en
RW-FDF voorlopig onderling niet overeen kunnen komen. RW-FDF zijn sterk
sociaal-economisch getint in een duidelijk dirigistische richting. Hun nationalisme
is geïnspireerd door de overtuiging dat Wallonië achteruit gaat en door de vrees voor
minorisatie. Wanneer zij aan federalisme denken bedoelen zij een
consumptie-federalisme waarbij de unitaire staat - en dus de Vlamingen - betalen
voor de Waalse achterstand. Kunnen zij dit niet gedaan krijgen, dan hebben zij geen
enkel belang meer bij de Belgische staat en zullen zij zich oriënteren naar Frankrijk.
In de Volksunie komt soms een triomfalistisch nationalisme aan bod waar weinig
sociaal-economische opties in merkbaar zijn. Zij aanvaarden de Belgische staat op
voorwaarde dat zij van de Vlaamse meerderheidspositie gebruik kunnen maken. In
feite hebben zij weinig reden om op separatisme aan te sturen, tenzij het federalisme
niet haalbaar is.
De vraag blijft dus gesteld: hebben het Vlaamse en het Waalse nationalisme
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nu juist de kans verspeeld om een echt begin te maken met het federalisme? Betekent
de mislukking van dit voorstel tot grondwetsherziening dat het federalisme werd
afgewezen of wordt het separatisme nu onafwendbaar?
Tenslotte: gaan we, na de repressie, de koningskwestie en de schoolstrijd, nu een
nieuwe periode van passies tegemoet waar niemand de ander nog wil begrijpen, deze
keer rond Brussel? Alle partijen hebben schipbreuk geleden op Brussel. De vijf
Brusselse Franstalige socialisten met Simonet op kop hebben zich gedistantieerd van
hun partij en voorzitter Collards bedreiging dat ze uit de partij zouden gewezen
worden, mocht niet baten. Simonet kan zich dat permitteren. Hij heeft zijn eigen
kiespubliek, dat weinig met de socialistische partij te maken heeft. In de liberale
partij bleef alleen de Vlaamse groep meewerken, en bij de PSC liet Persoons verstek
gaan. De anti-Vlaamse Brusselaars vonden elkaar in het protest van het inderhaast
opgerichte Comité du Salut Public, het radikaal Vlaamse verzet werd door de Vlaamse
Volksbeweging gekanaliseerd. De betogingen te Brussel en te Antwerpen kenden
geen overdonderend succes. De regeringspartijen kunnen interpreteren dat er een
‘zwijgende meerderheid’ is voor hun ontwerp. Maar het is ook mogelijk dat de man
in de straat de zaak grondig beu is, er zich niet meer voor interesseert.

Ontwerp 125
Wetsontwerp 125 op de economische planning en decentralisatie werd er op de
valreep door de regering doorgehaald, nadat minister Terwagne met ontslag had
gedreigd. Dit lijkt een nieuwe politieke gewoonte te worden. Aangezien in de
oorspronkelijke tekst naar de grondwet werd verwezen voor de afbakening van het
territorium van de economische gewesten, diende er iets nieuws gevonden te worden.
Het fameuze artikel 3ter dat de zes randgemeenten nu eens duidelijk bij het Vlaamse
land zou thuisbrengen, mocht immers het levenslicht niet zien (naar aanleiding
waarvan BSP-ondervoorzitter Van Eynde zijn Brusselse partijgenoten uitschold voor
‘assassins’ en ‘avorteurs’). De ‘uidelijke indeling’ geraakte echter niet in het
wetsontwerp, alhoewel dit met een gewone meerderheid gestemd kon worden.
Klaarblijkelijk wilden de PSC-ministers hier niet van weten, omdat dit bij de
gemeenteraadsverkiezingen in oktober als een al te grote toegeving aan de Vlamingen
zou kunnen worden beoordeeld. Sommige CVPers vrezen bovendien dat de BSP de
regeringscoalitie zou verbreken wanneer zij de economische planning hebben
gerealiseerd. Door de uitvoeringsmogelijkheden van de economische planning nog
wat achter de hand te houden, willen deze CVPers zich van de verdere medewerking
van de BSP verzekeren voor het eventuele voortzetten van de grondwetsherziening.
Dit verklaart de voorgestelde oplossing die er eigenlijk geen is: artikel 9 voorziet dat
een Koninklijk Besluit de zaak zal regelen.
De regering zal het dus uitvechten. Ze kan er bij sneuvelen, of - want eerste minister
Eyskens is een hardnekkig man - een markerende stap zetten in de evolutie van de
Belgische economische politiek.
3-7-1970
Rita Jolie-Mulier en Ward Bosmans
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Forum
Tien jaren Franse roman
Het voorjaar van 1970 heeft de eerste overzichten opgeleverd van de Franse
romankunst in de jaren 1960-'70. Het belangrijkste overzicht is tot nu toe wel dat
van R.M. Albérès, Le roman d'aujourd'hui, waarin duidelijk naar voren komt dat de
traditionele roman onvervangbaar is en de nouveau roman zich tot een volkomen
nieuw genre heeft ontwikkeld.
In het tweede kwart van onze eeuw hebben, onder auspiciën van Pascal en
Dostojewski, auteurs als Bernanos, Daniel-Rops, Malègue, Julien Green, Malraux,
Camus, Sartre en Mauriac het menselijk bestaan beschreven in zijn metaphysieke
dimensie, met zijn angsten, geestelijke drama's en tragische spanningen. Maar na
1950 schijnt de bron op te drogen. De tendensen die dan gaan heersen, zetten zich
door in de zestiger jaren. In de roman blijven de psychologie en de analyses van
Françoise Sagan (Les merveilleux nuages, 1961), José Cabanis (La bataille de
Toulouse, 1966) en Marguerite Duras (L'après-midi de M. Andesmas, 1962) het
publiek boeien. Twee belangrijke thema's zijn de anonieme mens in zijn gewoonheid
- Robert Sabatier's Allumettes suédoises is er onlangs om bekroond - en de obsessie
van het zoeken naar iets wat men verloren heeft, waarover met name André Pieyre
de Mandiargues (Le lis de mer, 1954, La marge, 1967) schrijft. Sedert 1950 heeft de
Franse roman echter geen genie zien opstaan.
Een halve eeuw ten achter op de revoluties in de poëzie (Mallarmé, Valéry), de
schilderkunst (Mondriaan) en de muziek (le Groupe des Six), maar toch ook
aangekondigd door figuren als Musil, Kafka, Joyce en Proust, maken de
neoromanciers ons deelgenoot van hun taalpogingen om de werkelijkheid te
doorgronden (J. Daniëls, Temperatuur van de nouveau roman, in Streven, april 1970,
pp. 725 vv.). In de loop van het laatste decennium nu is die nouveau roman minder
een soort roman gebleken dan een geheel nieuw genre dat ergens ligt tussen poëzie,
film en literaire kritiek: metaroman of aliteratuur.... Het is dan ook interessant hoe,
geheel onafhankelijk van elkaar, Daniëls en Albérès verband leggen met een tijdperk
dat met het onze overeenkomsten vertoont, de preklassieke helft van de zeventiende
eeuw; zij noemen respectievelijk de préciosité - ‘eveneens geen revolutionaire
beweging maar toch werden de letteren er anders door gedoseerd’ (a.c., p. 733) - en
de barok, die meer een mentaliteit is dan een bouwstijl (o.c., p. 243). In de laatste
tien jaren zijn er ook al ontelbare studies aan het verschijnsel van de nouveau roman
gewijd, veel Zwitserse, Skandinavische en Amerikaanse proefschriften, maar vooral
de werken van Claude Mauriac, Georges Poulet en Roland Barthes. Merkwaardig
dat die studie van de nouveau roman meer bekend is geworden dan de nouveaux
romans zelf en dat er 'n vaste verbintenis aan het groeien is met de nouvelle critique.
Niemand kan nog voorspellen waar deze in elk geval interessante verloving op uit
loopt.
Frans Kurris s.j.

Streven. Jaargang 23

1192

Boekbespreking
Binnengekomen boeken, aan het begin van iedere rubriek vermeld, worden
besproken naar mogelijkheid.

Theologie
Berkouwer, Dr. G.C. - De Kerk. I Eenheid en katholiciteit. - (Dogmatische
Studiën), Kok, Kampen, 1970, 260 pp., f 21,50. Biser, Eugen - Theologische
Sprachtheorie und Hermeneutik. - Kösel Verlag, München, 1970, 603 pp.,
DM.48,-.
Congar, Yves - L'Eglise. De S. Augustin à l'époque moderne. - (Histoire des
dogmes. Tome III), Ed. du Cerf, Paris, 1970, 483 pp..
Deissler, Alfons u.a. - Der Priesterdienst. I Ursprung und Frühgeschichte. (Questiones Disputatae) Herder, Freiburg/Basel/Wien, 1970, 175 pp., DM. 18,-.
Kertelge, Karl - Die Wunder Jesu im Markusevangelium. - Kösel Verlag,
München, 1970, 232 pp., DM. 42,-.
Mainberger, Gonsalv - Jesus starb - umsonst. - Herder, Freiburg/Basel/Wien,
1970, 184 pp., DM. 15,80.
Ratzinger, Joseph - Glaube und Zukunft. - Kösel Verlag, München, 1970, 131
pp., DM. 8,50.
Rondet, Henri, s.j. - Histoire du dogme. - Desclée, Tournai, 1970, 320 pp..
Vergote, A., e.a. - L'Eucharistie. Symbole et réalité. - (Responses chrétiennes),
Duculot, Gembloux, 1970, 180 pp., BF. 160.
Xhauffelaire, Marcel - Feuerbach et la théologie de la sécularisation. - Ed. du
Cerf, Paris, 1970, 397 pp..

Dr. N. Poulssen
Judith
Uit de grondtekst vertaald en uitgelegd
(De Boeken van het Oude Testament, deel VI / boek III)
Paul Brand / Romen en Zn., Maaseik, 1969, 92 pp., BF. 125.
De collectie De Boeken van het Oude Testament wordt door deze publikatie met een
23e deel verrijkt. Het boek Judith - waarin de gelijknamige Joodse heldin de vijandige
Holofernes trotseert en neerslaat - is een merkwaardig geschrift: zijn historische en
geografische gegevens zijn zo disparaat dat ze zich niet tot een reëel patroon van tijd
en ruimte laten herleiden. Men heeft wel eens gesproken van een historische roman;
beter gewage men van een didactische aansporing, van een religieus drama waarin
de God van Israël, tegen onbegrip en valse pretenties in, zijn koningschap opeist en
bevestigt. De theologie van dit Schriftboek kan men inderdaad door middel van deze
drie componenten samenvatten: God openbaart zijn macht door middel van zijn volk
voor het oog van de heidenen. Waarschijnlijk werd het werk omstreeks het jaar 100
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v. Chr. opgesteld in een farizees milieu dat zich kritisch instelde tegenover het werelds
regime van de dynastie van de Hasmineeën.
J.-M. Tison

Franz Böckle
Pour former la conscience chrétienne
Duculot, Gembloux, 1970, 160 pp., BF. 150.
In 1966 liet de auteur een ‘Moralis Generalis’ verschijnen, die hij reeds vele jaren
aan seminaristen doceerde. Interessant voor hen die wensen te weten hoe 20 jaar
geleden dit traktaat werd opgebouwd. Het spreekt vanzelf dat heel wat beschouwingen
uit die tijd ook nu nog belangrijk blijven, maar de lezer zal meestal vruchteloos
zoeken naar een uiteenzetting van hedendaagse moraal-theologische problemen.
A. Fransen
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Godsdienst
Aumont, Michèle - Quatre cents prêtres parlent du sacerdoce. - (Problèmes
d'aujourdhui), Desclée, Tournai, 1970, 127 pp..
Böckle, Franz - Pour former la conscience chrétienne. - (Réponses chrétiennes),
Duculot, Gembloux, 1970, 160 pp., BF. 150.
Evangile, révolution, violence. - (Mise en question), Duculot, Gembloux, 1970,
212 pp..
Exeler, Adolf und Dieter Emeis - Reflektierter Glaube. - Herder, Freiburg, 1970,
320 pp..
Houtart, François - L'éclatement d'une église. - Marne, Paris, 1969, 152 pp.,
FF. 12,50.
Martin, Emile, et Pierre Antoine - La querelle du sacré. - (Verse et controverse),
Beauchesne, Paris, 1970, 139 pp., FF. 13,-.
Neill, Stephen - Het Anglicanisme. - Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970, 479
pp..
Penning de Vries S.J., Dr. Piet - Dertig bijbelse gebedsthema's. - Patmos,
Antwerpen, 1970, 198 pp., BF. 175.
Poll, Dr. W.H. van de - Het voortbestaan van kerk en christendom. - Romen en
Zn., Roermond, 1970, 292 pp., f 17,50.
Thurian, Max - Sacerdoce et ministère. - Les presses de Taizé, Taizé, 1970, 285
pp.. Velpen, J. Vander - Ken je Lourdes? - Lannoo, Tielt, 1970, 156 pp..

Dom Helder Camara
Een spiraal van geweld bedreigt de mensheid
Desclée De Brouwer, Brugge, 1970, 75 pp., BF. 60.
Bedreigde mensheid, Aanvaardbare oplossing, De beweging actie gerechtigheid en
vrede, Oproep tot de jeugd, zijn de vier hoofddingen waarmee de sinds 1964 tot
aartsbisschop van Recife aangestelde Helder Camara niet ophoudt aandacht te vragen
voor de consequenties van een onvervalst evangelie. Het boekje is gewijd aan de
nagedachtenis van Mahatma Ghandi en Dr. L. King
S. De Smet

Guus van Hemert
Stenen in de rivier
Lannoo, Tielt/Den Haag, 1970, 160 pp., BF. 118.
Dit boek is ontstaan uit een reeks radiopraatjes om, vanuit themata van de Nieuwe
Katechismus, te laten zien hoe geloven in het dagelijks leven staat. Ze gaan uit van
dagelijkse woorden en feiten. Al is dit geen studieboek, het handelt toch over
fundamentele geloofsgegevens die te gemakkelijk als ‘toch wel bekend’ terzijde
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worden gelaten. Niet alleen wordt het dan een doortrekken van de themata uit de
Katechismus, ook op zichzelf biedt het waardevolle stof tot bezinning en gesprek.
We herkennen de schrijver, eind-redacteur van de Katechismus, aan zijn
ongekunstelde, gevoelvolle taal.
G. Boeve

Ladislas M. Orsy S.J.
Pour un renouveau de la vie religieuse
Desclée, Tournai, 1970, 288 pp., BF. 240.
Franse vertaling van een aantal lezingen welke S. zowel in Europa als in Canada en
de Verenigde Staten heeft gehouden voor mannelijke en vrouwelijke religieuzen.
Behalve op de bekende naslagwerken van Kittel en X. Léon-Dufour heeft L.O.
voordeel weten te halen uit Albert Gelin's werkje ‘De armen van Jahweh’ en Lucien
Legrand's ‘De maagdelijkheid in de Bijbel’. Ook bekent hij veel te danken te hebben
aan tal van geanimeerde gesprekken over deze onderwerpen met zijn medebroeders
S.J.. Fundament van alle inzichten ligt dus in de Schrift. Aldus spreekt hij over de
maagdelijkheid als ‘la compagnie de Dieu’, over de armoede als ‘la possession du
royaume’, over de gehoorzaamheid als de actualisatie van het Verbond. Tenslotte
wordt ook gehandeld over de gezagsdragers als ‘medebeheerders van Gods Geheimen
die ten dienste staan van de ‘Wijsheid’, en, over het beschouwende en zogenaamde
actieve leven.
Een boek dat getuigt van een religieus leven en bezield is van een bijbels
aggiornamento.
S. De Smet
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Prof. Dr. H.C. Hubbeling
Inleiding tot het denken van Wittgenstein
Born, Amsterdam/Assen, 19692, 210 pp..
Dit is een tweede druk van de duidelijke uiteenzetting die de schrijver van de leer
van Wittgenstein geeft. Ze is vermeerderd met een aantal opmerkingen over het
boekje ‘Wittgenstein in de mode’ van de schrijver W.F. Hermans. Hermans valt
namelijk ook dit werkje aan. De aanvallen kunnen veelal met enkele woorden worden
afgedaan. De Wittgensteinmode is overigens voorbij. Wittgenstein heeft zijn nut
gehad in zoverre hij de filosoof dwong nogmaals zich te verdiepen in zijn eigen
werkzaamheid. De twee scholen waarvan hij de grondslag heeft gelegd, de analytische
en de logisch-positivistische zijn feitelijk verzand in alle mogelijk kleinwerk en
haarkloverijen. Feitelijk zijn zij echter volkomen vastgelopen toen voorlieden uit
deze stromingen, zich baserend op het gezag dat ze als zodanig hadden, uitspraken
gingen doen over ideologische en politieke kwesties zonder dat die uitspraken enig
verband hadden met hun leer. Chomski is daarvoor het meest sprekende voorbeeld.
Men hoede eich er overigens voor Wittgenstein zelf tot een van deze scholen te
rekenen.
C.J. Boschheurne
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Gabriel Marcel
Om de menselijke waardigheid
vert, door J. Hardenberg en P.A. Vries, Bijleveld, Utrecht, 1969, 173 pp.,
f 12,90.
Eind 1961 gaf schr. colleges aan de Harvard University, de tekst daarvan publiceerde
hij later. De ondertitel is kenmerkender voor de inhoud van dit boek dan het thema
‘menselijke waardigheid’, al komt ook dit voortdurend ter sprake. Marcel licht telkens
toe, hoe hij tot bepaalde gedachten en geschriften kwam, wat de bedoeling is van de
door hem gebruikte termen. Vooral het commentaar op zijn toneelstukken maakt
deze voor de filosoof hanteerbaarder. Behalve de titels van zijn hoofdstukken is de
opsomming van contrasten op p. 8 typerend voor zijn belangstellingssfeer en richting.
Ondanks de vaak geuite afkeer van conceptuele onderscheidingen bedient schr. zich
er uiteraard voortdurend van, al is hij hier niet op z'n sterkst. T.a.v. zijn fundamentele
distinctie tussen ‘hebben’ en ‘zijn’ spreekt hij twijfel uit (104), wat iedereen minstens
als oprechte geste moet kunnen waarderen. Als hij hier de vraag stelt, of er geen
overgangen bestaan tussen deze twee sferen en verder een intermediair poneert tussen
beide (131), rijzen er heel wat vragen, juist in het kader van het systeem dat Marcel
nolens volens biedt. Pag. 80 stelt wijsbegeerte en positieve wetenschappen heel wat
voorzichtiger tegenover elkaar dan 9 v. Alles bij elkaar een werk dat een
karakteristieke doorsnede geeft van dit denken en onmisbaar is voor iedereen die het
wil interpreteren.
P. den Ottolander
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Colin Cherry
Communicatie
Van Loghum Slaterus, Deventer, 1970, 363 pp., f 45,-.
In deze geslaagde vertaling van de tweede druk van zijn oorspronkelijke studie ‘On
Human Communication’, die in 1956 verscheen, geeft de auteur in heldere en, in het
algemeen ook voor niet-ingewijden, begrijpelijke taal een inleiding op het gehele
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gebied van menselijke communicatie. In de verschillende hoofdstukken wordt
ingegaan op het probleem van communicatie en organisatie, wordt een historisch
overzicht van de communicatiewetenschap gegeven, en het probleem van tekens en
taal uiteengezet alsmede een analyse van signalen weergegeven. Een statistische
theorie en een taalanalytische benadering alsmede een waarnemingspsychologische
aanpak van het probleem communicatie besluiten deze alleszins leesbare, nuttige
inleiding. Een bijgewerkte, relevante bibliografie verhoogt nog de waarde.
G. Wilkens

Gustavo Perez
Latijns Amerika in revolutie?
Davidsfonds, Leuven, 1970, 77 pp., BF. 60.
Een inleidend hoofdstuk schetst de geschiedenis van Latijns Amerika en wijst op de
gebeurtenissen en toestanden die de huidige crisis beïnvloed hebben. In twee
hoofdstukken over de bevolkingsexplosie en over de revolutie worden de
hoofdaspecten van een onhoudbare situatie ontleed. Helder, raak en beknopt weet
de S. het probleem toe te lichten. Ook de morele implicaties van een
bevolkingsbeperking en van de radicale hervormingen worden genuanceerd uitgediept.
Een kort, lezenswaardig boekje.
B. Van Dorpe

J.J. Branigan and H.R. Jarrett
The mediterranean lands
MacDonald and Evans, London, 1969, 609 pp., 150 foto's, kaarten en
grafieken, 38/-.
Dit allereerst voor geografiestudenten geschreven handboek is volgens het voorwoord
van de auteurs ook in zeker opzicht geschikt voor een bredere lezerskring. Deze
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geschiktheid baseren zij op de behandeling van de politieke, sociale en economische
problemen van de landen rondom de Middellandse zee. En inderdaad moet worden
toegegeven dat de niet-geograaf in dit werk heel wat interessante stof geboden krijgt.
Het boek valt in twee gedeelten uiteen. Het eerste gedeelte draagt een algemeen
karakter en verschaft de lezer informatie over het fysisch milieu. Daarnaast bevat
het beschouwingen over de sociaal-economische activiteiten van de menselijke groep.
Het tweede gedeelte geeft een beschrijving van de regionale diversiteit in het
Middellandse zeegebied door middel van een landsgewijze regionale geografie. Elk
land of deel van een land wordt volgens een bepaald schema beschreven. Ook in de
regionale behandeling volgt eerst een uiteenzetting over de hoedanigheden van het
fysisch milieu. Dit wordt weer gevolgd door een analyse van de meer algemeen
sociaal-geografische problemen. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan de
verschillende sub-regio's binnen elk land.
In het algemeen kan gesteld worden dat de algemene beschouwingen de meest
lezenswaardige pagina's opleveren. In dit opzicht kan het boek voor de geïnteresseerde
leek een waardevol tegenwicht bieden voor de stereotype opsommingen van allerlei
wetenswaardigheden over tempels, kerken, paleizen, musea en andere
cultuurmonumenten die men zo vaak in de reisgidsen tegenkomt. Naast deze positieve
opmerking moet helaas geconstateerd worden dat de auteurs voortdurend het
verschaffen van inzicht in de heersende politieke, sociale en economische structuren
laten volgen door een simpele opsomming van plaatsen en streken met bijbehorende
economische activiteiten. Arme studenten die de inhoud van deze encyclopedisch
geschreven pagina's moeten beheersen!
De conclusie is daarom: zeer informatief wat betreft de algemene gedeelten, voor
de rest slechts een (hoewel voortreffelijk) naslagwerk.
A. Dietvorst

Evelyne Sullerot
Droit de Regard
Denoël/Gonthier, Paris, 1970, 216 pp., FF. 15,60.
Een verzameling korte opstelletjes van de Franse sociologe, specialiste van de
vrouwenproblematiek, gerangschikt onder de vier volgende rubrieken: ‘presse et
opinion’, ‘les hommes’, ‘la mode’ en ‘les femmes’. In hun tijd - de jaren zestig,
jammer genoeg is geen enkel artikel gedateerd! - vielen de reacties van Sullerot op
door hun scherpe toon; achteraf beschouwd lijken vele ervan nogal aan de tamme
kant (o.m. wat zij zegt over prostitutie). Maar de stukjes zijn meestal voor
vrouwenbladen geschreven (ook wel Le Nouvel Observateur en maandbladen van
divers allooi). Het is uitstekende journalistiek, omdat er heel handig en intelligent
gereageerd en gespeculeerd wordt op een actueel gebeuren. Belangrijk is dan vooral
de bewogenheid van waaruit zij, schijnbaar erg losjes, maar in wezen sterk
geëngageerd, schrijft. Het boek is dan ook minder belangrijk omwille van de feitelijke
inhoud - al zijn er natuurlijk wel boeiende stukken, o.m. over de vrouw in de V.S. dan om S'sters bekommernis op maatschappelijk gebied, die aan de hand van deze
brokstukken gereconstrueerd kan worden. In feite heeft voor Sullerot de journalistiek
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dezelfde betekenis als de sociologie: een middel, of liever een wapen in een
maatschappelijke strijd dat ‘onopvallend’ en (misschien) dus des te efficiënter kan
worden. Zij pleit voor een wereld waarin zowel man als vrouw, kinderen zowel als
ouderen gelukkiger kunnen zijn dan nu. Het is goed dat er naast de pamflettaire
geschriften van de Dolle Mina's en andere SCUM-associaties ook een dergelijke
schijnbaar milde maar in feite subversieve journalistiek bestaat. Haar ‘subversiviteit’
bestaat dan meestal simpelweg in het feit dat zij op het gepaste moment komt
aandraven met één enkel of een paar sociologische feiten, met een paar revelerende
cijfers, of met een gewoonmenselijk getuigenis, dat veel gediscussieer in onze
mannenwereld een beetje helpt rechttrekken.
E. De Kuyper

Ernst Ell
Sexualmoral, voreheliches Geschlechtsleben und Zölibat
(Kritische Texte 2), Benziger Verlag, Zürich/Einsiedeln/Köln, 1970, 53
pp.
Ernst Ell trekt te velde tegen de traditionele ‘Sexualmoral’, met name op het punt
van vóórechtelijk geslachtsverkeer en verplicht celibaat. Tegen kritische teksten geen
bezwaar, mits ze getuigen van kritische zin. Dit laatste ontbreekt bij schr, zozeer dat
zijn boekje weinig overtuigingskracht bezit.
A. van Kol
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Walter Roland
De knik in de kern
Standaard, Antwerpen, 1969, 141 pp., BF. 160.
De knik in de kern van Sabine's leven werd veroorzaakt door de priem waardoor de
zgn. vroedvrouw de foetus uit haar lichaam deed vloeien. Met het kind verloor zij
meteen de vader, Flor, die zonder een reden op te geven na een tijd niet meer kwam.
Sindsdien heeft Sabine niets meer, tenzij slaappillen, muziek, film en kroegen om
de ontstane leegte op te vullen. In de kaleidoscoop van dit verhaal vervloeien
dagdagelijkse realiteit en vervreemdende droombeelden voortdurend in elkaar. De
roman speelt zich af op twee niveaus, hetgeen ook in de vorm tot uiting komt. Er is
het objectiverend beschrijven van Sabine's doen en denken en voelen, en de
overschakeling naar de eerste persoon in de lange droomassociaties van het 2de hfdst.
en de L.S.D.-trance in het 5de hfdst. Op die wijze slaagt S. erin twee werelden met
elkaar te doen contrasteren: de continue wereld van de onverstoord weerkerende
gewone dingen en handelingen, en de discontinue, getraumatiseerde wereld van
Sabine, die nergens heil vindt.
J. Gerits

Frans Depeuter
De hand aan jezelf
Standaard, Antwerpen, 1969, 142 pp., BF. 160.
De titel van deze roman is het Leitmotiv dat in elk hoofdstuk opduikt (de korte
mededelingen over zijn handen zijn voor de hoofdpersoon fysische verwoordingen
van een psychologische, soms metafysische pijn). Gilbert lijdt aan het leven omwille
van de derden die tussen hem en zijn vrouw Lea post gevat hebben en de echtelijke
intimiteit voortdurend bedreigen, omwille van zijn gehandicapte zoon, Kob, onmacht
en ontgoocheling die hij niet kan integreren, maar vooral omdat de mens geen recht
heeft op zijn eigen vrijheid daar hij verantwoordelijk is voor de anderen (p. 44).
Die verantwoordelijkheid zal hij ontvluchten in de armen van Irma, een jeugdliefde,
en door zijn gewilde onachtzaamheid waarvan Kob het dodelijk slachtoffertje wordt.
Gilberts laatste poging om via het gelukkige verleden (in flash-backs opgeroepen)
een nieuwe toekomst-ondanks-alles te invokeren, mislukt.
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Het melodramatisch slot en sommige filosofische en religieuze beschouwingen
die in de mode zijn, zijn zwakkere momenten van deze overigens talentvol geschreven,
zeer menselijke roman.
J. Gerits

René Gijsen
Op weg naar de literaire receptie
Nijgh & van Ditmar, Den Haag, 1969, 124 pp., f 9,90.
‘Op weg naar de literaire receptie’ is de titel die René Gijsen had voorzien voor zijn
nieuwe prozaboek, dat evenwel niet meer tijdens zijn leven kon verschijnen. De
uitgave ervan werd verzorgd door zijn vriend Gust Gils, die op het einde van het
boek de samenstelling, volgorde en publikatie van het materiaal verantwoordt. De
verhalen ‘Vruchten zoeken in het dorp’, ‘Tegen de verstening’ en ‘Op weg naar de
literaire receptie’ verschenen reeds eerder in het tijdschrift Komma. De kern van het
boek bestaat uit ‘Nieuwe memoires uit het souterrain’, geschreven, aldus R. Gijsen
zelf, naar het model van de oorspronkelijke Memoires uit het Souterrain van
Dostojevski. René Gijsen is in de Nederlandse literatuur een marginale figuur, wiens
beperkt maar zeer bewust gewild oeuvre moeilijk toegankelijk is (cfr. Leo Geerts,
Streven, nov. '69, pp. 184-191). Van dit aan de kant staan is de auteur zich scherp
bewust: ‘Ik ben te veel waard. Dat wil zeggen, in zekere zin, ook helemaal niets. Ik
ben een niet gangbare munt’ (p. 81). Zijn nuchtere analyse van de menselijke
verhoudingen in een dubbelzinnige, onbenullige, cultuurloze maatschappij van
bureaucraten en consumenten ontmaskert alle zelfbedrog, elke illusie. Het getuigt
nergens van een geblaseerd beter weten of een patetisch engagement, wel van een
zuiver, als van een nulpunt vertrekkend zoeken naar nieuwe menselijkheid.
J. Gerits
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August Strindberg
Eenzaam
(Witte beertjes), Bruna, Utrecht-Antwerpen, 1969, 111 pp..
Wie de bekendste autobiografische geschriften van Strindberg gelezen heeft (De
zoon der dienstmaagd, De biecht van een dwaas), weet hoe hij het bestaan voortdurend
als een conflict beleeft. Hij voelt zich verscheurd tussen breedheid en klein gevit,
tussen liefde, jaloersheid en vrouwenhaat. Deze conflicten nopen hem tot zelfanalyse
en zelfverdediging. Van dit alles is echter haast niets te merken in Eenzaam, een
werkje dat Strindberg in 1903 schreef, toen hij na een kort huwelijk met Harriet
Bosse alleen leefde in Stockholm (dus niet in 1899 voor de kennismaking met Bosse,
zoals Kindlers Literatur Lexikon, deel II, kolom 2140, beweert). Gegegvens over
het leven van Strindberg hoeft men er niet veel in te zoeken. Enkele zijn trouwens
gewijzigd: hij stelt zich voor als een weduwnaar die na een verblijf van tien jaar in
de provincie naar Stockholm is teruggekeerd. Centraal zijn zijn overwegingen over
de eenzaamheid waarin hij innerlijke rust en evenwicht vindt. Dit steekt sterk af
tegen zijn vorige autobiografische werken. Hij is gelouterd na zijn Inferno-periode
en heeft zich verzoend met het lijden dat de ‘afvalprodukten van de ziel verbrandt’
en het gemoed verfijnt. Niettegenstaande zijn wantrouwen tegenover menselijk
gezelschap blijft hij zich levendig interesseren voor de mensen in het gebouw waar
hij woont en is hij een scherp waarnemer op zijn vele wandelingen. Verder vertelt
hij over zijn avondlectuur van de bijbel en andere godsdienstige teksten en vindt men
hier zijn oordeel over Balzac en Goethe.
V. Claes

Robin Hannelore
Mandragora
Heibel, Grobbendonk, 1970, 36 pp., BF. 50.
Robin Hannelore, medeoprichter en redacteur van het tijdschrift Heibel, heeft sedert
1958 een tiental dichtbundels gepubliceerd en één roman: Het achtenvijftigste facet.
Schrijven is voor hem een boodschap brengen. Een boodschap omtrent de mens en
de kunst, en in zijn gedichten voornamelijk omtrent zichzelf. Mandragora (alruin,
in de Middeleeuwen als een bijzonder toverkrachtige plant beschouwd) bevat 11
gedichten over de eenzaamheid omwille van de afwezigheid van de geliefde en 17
gedichten over het ik en het dichterschap. Het is een belijdenis van machteloosheid
geworden: ‘Schrijven is schreien als een zuigeling / Om de aandacht te trekken / En
daarom schrijf ik gewonnen verloren / Om iedereen rond mijn wieg te krijgen (p.
30)’. Deze machteloosheid wordt in een barokke woordenvloed uitgestald en met te
doorzichtige, soms banale procédés tot poëzie getransformeerd. Eén voorbeeld slechts:
‘Nu lig ik erover te dubben / Hoe dikwijls ik nog de moed zal vinden / Om morgen
op te staan / Om in mijn gestreken vaantje / Weer naar de maan en de bliksem te
gaan (p. 6)’. Hannelore laat zich door beeld- en klankassociaties te gemakkelijk
verleiden tot een woordenspel dat de homogeniteit en de expressieve kracht van het
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gedicht verzwakt. Door het integreren van de alledaagsheid in zijn zelfbelijdenis is
hij er anderzijds in geslaagd de poëzie te betrekken op de werkelijkheid van het leven.
J. Gerits

Winfried Georg Sebald
Carl Sternheim. Kritiker und Opfer der Wilhelminischen Ära
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1969, 146 pp., DM. 12,80.
Deze studie (kort maar bepaald niet oppervlakkig, zij het vooral geconcentreerd op
de novelle- en romanproduktie) rekent brutaal af met het Emrich-beeld van C.
Sternheim als scherp criticus van de (Duitse) burgerlijkheid vóór 1914. S. achterhaalt
de dualiteit van Sternheim, diens neurotische inadaptabiliteit en tegelijk behoefte
aan assimilatie. Vanuit deze contradictorische factoren wordt het werk geanalyseerd
en scherp mishandeld. Objectief blijkt deze agressie steekhoudend; subjectief wordt
wel iets te licht uitgegaan van absolute premissen en worden bepaalde resultaten
gepresenteerd met te relatieve bewijskracht. Ondertussen rekent S. af met het gesloten
d.i. onkritische aureool rond Sternheims oeuvre en deze ongenuanceerde aanval kan
de vakliteratuur alleen maar gunstig beïnvloeden.
C. Tindemans
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London, 1970, 303 pp., 48/-.
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pp..

Rudolf R. Kossmann
Henry James: Dramatist
Wolters-Noordhoff, Groningen, 1969, 136 pp..
Als romancier minder gelezen maar druk bestudeerd, kan H. James (1843-1916)
nauwelijks rechten als dramatisch auteur laten gelden, al heeft hij het dan herhaaldelijk
in haatliefde geprobeerd; bovendien is deze erg daterende bedrijvigheid al ruim in
kaart gebracht. Dat maakt deze nieuwe behandeling alleen maar overbodig, vooral
nog omdat S. er niet in geslaagd is verse gegevens en resultaten voor te leggen.
Hoogstens kun je de acribie en de systematiek waarderen.
C. Tindemans

Horst Albert Glaser
Das bürgerliche Rührstück
J.B. Metzler, Stuttgart, 1969, 88 pp., DM. 6,80.
Aan de hand van (vooral) F.L. Schröder, A.W. Iffland, A. von Kotzebue maakt S.
de huidige stand van inzicht op i.v.m. het burgerlijk-sentimentele drama (ruwweg
1770-1800). Uit de synthese van de bestaande studie-standpunten evolueert S. naar
de oppositionele samenhang tussen sentiment en autoriteitsverering. Andermaal (zij
het langs andere wegen) kan blijken dat Kotzebue, historisch gevierd als hoogtepunt
van deze strekking, er in wezen de morele uitholling van vertegenwoordigt.
C. Tindemans
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Daniel Salem
La révolution théâtrale actuelle en Angleterre
Denoël, Paris, 1969, 256 pp., FF. 18,70.
Met dit raadpleegboek geeft S. een op Franse lezers afgestemde versie van J.R.
Taylors Anger and After (cfr. Streven, mei 1970, p. 873), overigens zonder
schatplichtigheid. S. somt de te verwachten auteurs op en rangschikt ze niet naar hun
individuele aard, maar naar de theatrale oorden waar ze hun eerste beurt hebben
gekregen, van Theatre Workshop tot Shaftsbury Avenue. Deze vogelvlucht citeert
alle strekkingen sedert 1945, legt de gelukkige accenten, maar loopt te licht over
herkomst, autonomie en resultaten heen. In het slothoofdstuk tracht S. de stromingen
te overkoepelen en publieksociologisch zowel als beleidspolitiek te informeren.
Goede gebruikswaarde, ook door chronologie, bibliografie en verwijzingen.
C. Tindemans

Charles J. Dunn and Bunzo Torigoe, ed.
The Actor's Analects (Yakusha Rongo)
Columbia University Press, New York, 1969, 308 pp., $ 11,-.
Deze tweetalige (Engels-Japans) editie van historische (laat-17e, begin 18e eeuw)
teksten (apocrief, in elk geval met een intieme theaterfunctie) over de toneelspeelkunst
van het Kaboekitheater stelt meteen theaterhistorisch-belangrijke documenten ter
beschikking. De klassieke acteeradviezen hebben alleen betrekking op het No-theater,
terwijl deze (door practici vlug genoteerde) getuigenissen en raadgevingen de
ontstaansen ontwikkelingsfasen van het Kaboeki tot onderwerp hebben. Het zijn
geen systematische en geordende opstellen; ze horen thematisch nauwelijks samen,
maar ze brengen in hun totaliteit enorme informatie over het leven, de principes
(identificatie), de mentaliteit (b.v. de onnagata - vrouwenpersonificatie - buiten de
schouwburg, ook de frequente homoseksualiteit als gevolg) en de esthetische
opstelling (realisme en illusionisme) van de meest bekende acteurs. Tegelijk wordt
de bonte historiek van het theater in Kyoto en Osaka druppelsgewijs meegedeeld.
De tekstbezorgers hebben gezorgd voor een schat van annotaties en beeldillustraties,
zodat het materiële en iconografische belang van deze uitgave voor-beeldig-groot
is.
C. Tindemans
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Kunst en architectuur
Belmont, Joseph - L'architecture, création collective. - (Vivre son temps), Les
éditions ouvrières, Paris, 1970, 155 pp..
Belskaja, Taja von - Das war einmal Russland. - Verlag Anton Pustet,
München/Obermenzing, 1969, 194 pp., DM. 13,80.
Boesiger, Willy - Le Corbusier. Les derrières oeuvres. - (Oeuvres complètes,
vol. 8), Artemis, Zürich, 1970, 208 pp., geïll., SF. 85,-.
Boschkov, Dr. Atanas - Die Bulgarische Malerei. - Verlag Aurel Bongers,
Recklinghausen, 1969, 382 pp., DM. 98,-.
Brocke, Christophe - The Twelfth Century Renaissance. - Thames and Hudson,
London/Denis, Borgerhout, 1969, 216 pp., geïll., 21/-.
Claus, Jürgen - Expansion der Kunst. - Rowohlt, Reinbek, 1970, 170 pp., geïll.
Fortmann, Han - Oosterse Renaissance. - Ambo, Bilthoven, 1970, 67 pp., f
5,50.
Hatton, Ragnhild - Europe in the Age of Louis XIV. - Thames and Hudson,
London/Denis, Borgerhout, 1969, 263 pp., geïll., 35/-.
Hofer, Paul - Fundplätze Bauplätze. - Birkhäuser, Basel, 1970, 222 pp., geïll.,
SF. 29,50.
Jessup, Ronald - South-east England. - Thames and Hudson, London/Denis,
Borgerhout, 1970, 273 pp., geïll., BF. 307.
Kaiser, Rolf-Ulrich - Das Buch der neuen Popmusik. - Econ, Düsseldorf, 1970,
203 pp., DM. 10,-.
Lange, Reinhold - Das Marienbild der frühen Jahrhunderte. - Verlag Aurel
Bongers, Recklinghausen, 1969, 79 pp., DM. 7,80.
Michalowski, Kazimirz - Faras, die Kathedrale aus dem Wüstensand. - Benziger
Verlag, Zürich, 1967, 189 pp.
Munsterberg - Het Indische cultuurgebied. - Elsevier, Amsterdam/Brussel,
1970, 263 pp., geïll., BF. 450.
Solouchin, Wladimir - Schwarze Ikonen. - Verlag Anton Pustet,
München/Obermenzing, 1969, 290 pp., DM. 16,80.
Sirarpie Des Nersessian - The Armenians. - Thames and Hudson, London,
Denis, Borgerhout, 1969, 216 pp., geïll., BF. 365.
Zaloscer - Vom Mumienbildnis zur Ikone. - Verlag Otto Harrassowitz,
Wiesbaden, 1969, 85 pp., DM. 32,-.

Werner Hager
De beeldende kunst van de barok
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1969, 243 pp., 65 klpl., 24 pl., 44 ill., BF.
595.
Het deel over de bouwkunst van de barok van dezelfde auteur in dezelfde serie ‘Kunst
van Europa’ werd vroeger besproken (okt. '69, p. 108). Op de algemene
karakteristieken van de barok die Hager er uiteengezet heeft, bouwt hij nu voort.
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Ook in de beeldende kunsten manifesteert zich immers het ambivalente karakter,
waarin enerzijds de Europese traditie wordt samengevat en verheerlijkt, en anderzijds
het moderne Europa wordt aangekondigd: ‘we zien op de barok terug als op een
beeld van het verleden, en zijn er toch door duizend draden mee verbonden’. Hager
moet des te meer op zijn vroeger werk teruggrijpen, daar in vele meesterwerken van
de barok plastiek noch schilderkunst nauwelijks van de architectuur te scheiden zijn,
terwijl in andere de reeds aangekondigde autonomie van kunstwerk en kunstenaar,
wat zich uit in een loskomen van de architectuur, zich verder doorzet - denk maar
aan Rembrandt of aan de portretkunst. De algemene karakteristieken boeien Hager
het meest, maar hij weet deze belangstelling te verzoenen met de opzet van de serie,
die erin bestaat deze te verduidelijken door een zo concreet mogelijke beschrijving
van het kunstwerk. In dit licht had de uitgever meer aandacht moeten besteden aan
een vlottere correspondentie tussen tekst en illustratie.
G. Bekaert
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binnenkant achterplat

Personalia
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan het Institut des Arts de Diffusion en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel te Brussel. Stage
aan de Université du Théâtre des Nations te Parijs. Programmator bij de filmdienst
van de Vlaamse Televisie. Medewerker ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Adres: Kapitein
Crespelstraat 13, 1050-Brussel.
Dolf Cauwelier, geboren 1931. Studeerde klassieke filologie, filosofie en theologie.
Medewerker Vlaamse Televisie, documentalist bij Caritas Catholica. Adres:
Vooruitgangsstraat 245, 1000-Brussel.
J.W.M. Bakker S.J., geboren 1916. Vanaf 1935 in Indonesië werkzaam. Heeft zich
gespecialiseerd in de etnologie, waarin hij door publikaties, conferenties en lezingen
internationaal actief bezig is. Lid van het Secretariaat voor de niet-gelovigen. Adres:
Kolese Ignasius, Djl. I Dewa Njoman Oka 3, Jogjakarta, Indonesia.
Drs. Alam Darsono, geboren te Moskou 1928. Studeerde sociale psychologie en
sociale pedagogiek en vervolgens logica en methodologie aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam. Is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de
afdeling Onderzoek en Planning van het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk. Is sinds de oprichting in 1966 secretaris van de Werkgroep
Prospectivisme van de Nederlandse Sociologische Vereniging en publiceerde in die
hoedanigheid enige artikelen op futurologisch gebied, die een vooral methodologische
inslag hebben. Adres: redactie.
C.J. Bochheurne, pseudoniem van een jurist, filosoof, kunsthistoricus en leraar.
Adres: redactie.
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’. Staflid van de Werkgroep 2000 te Amersfoort. Adres:
Oostduinlaan 50, Den Haag.
Hubert De Meulder, geboren 1944. Licentiaat Politieke en Sociale Wetenschappen
(Pers en Communicatie). Redacteur Gazet Van Antwerpen. Adres: Arthur
Verhoevenlaan 21. 2240-Zandhoven.
Toon Malfliet, geboren 1929. Doktor in de geneeskunde. Adres: 1512-Dworp.
Marcel De Brabanter, geboren 1920. Anesthesiologist. Algemeen Secretaris van het
Algemeen Syndikaat der Geneesheren van België. Adres: Kapelstraat 145,
2700-Sint-Niklaas.
J.H. van Meurs, geboren 1919. Studeerde geneeskunde in Amsterdam. In 1944 en
1945 vakantie-assistent psychiatrie in het Wilhelmina Gasthuis. Na zijn artsexamen
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in militaire dienst van 1945-1948. Verdere opleiding tot zenuwarts in het Provinciaal
Ziekenhuis te Santpoort en de Valeriuskliniek te Amsterdam. Gevestigd in Beverwijk
vanaf 1951 als algemeen zenuwarts en sociaal psychiater. Publiceerde in
discussievorm over onderwerpen zoals abortus, bevolkingspolitiek, methodologische
vragen. Mede-oprichter van de Nederlandse Medische Vereniging voor Polemologie.
Bestuurslid van de Vereniging van Psychiatrie en Neurologie. Adres: Prins
Bernhardlaan 4, Beverwijk.
Michel Leyers, geboren 1945. Studeert geneeskunde (vierde doctoraat) aan de
Katholieke Universiteit te Leuven. Adres: Hogeschoolplein 3, 3000-Leuven.
Dr. Hans Hermans, geboren 1908. Studeerde rechten in Nijmegen. Was daarna tot
de oorlog parlementair redacteur bij De Tijd, na de oorlog bij De Maasbode. Hij was
secretaris van de minister-president en tegelijk lector in de dagblad-wetenschap aan
de Universiteit te Nijmegen. Daarna zestien jaar Nederlands Commissaris voor
Algemene Voorlichting op Curaçao. Thans verbonden aan het R.K. Centraal Bureau
voor Onderwijs en Opvoeding. Adres: Vlaskamp 614, Den Haag.
Geert Bekaert, geboren in 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie.
Kunst- en architectuurredacteur bij ‘Streven’, assistent aan de Universiteit te Leuven,
medewerker bij ‘De Standaard’, B.R.T., ‘Tijdschrift voor architectuur en beeldende
kunsten’, ‘Kunst- en Cultuuragenda’. Publiceerde o.a. ‘Pop, het wezen van de kunst’,
‘In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt’, ‘Het einde van de architectuur’.
Adres: Constantia Teichmannplaats 4, 2000 - Antwerpen.
K. Fens, geboren 1929. Na het gymnasium studeerde hij Nederlands. Thans docent
Nederlandse letterkunde aan de Bibliotheek- en Documentatieschool te Amsterdam.
Literair medewerker van ‘De Volkskrant’. Was redacteur van ‘Merlijn’ en publiceerde
enkele boeken met opstellen en kritieken. Adres: Wilhelminaweg 23, Zandvoort.
Rika Geerts-Heymans. Licentiaat Germaanse filologie. Adres: Waalhofstraat 51,
2100-Deurne-Z.
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.
Rita Jolie-Mulier, geboren 1934. Doctor in de Rechten. Lid Hoofdbestuur C.V.P. en
Nationaal Bureau C.V.P.-Jongeren. Adres: Van Putlei 13, 2000-Antwerpen.
Ward Bosmans, geboren 1934. Maatschappelijk assistent. Lid Nationaal Bureau
C.V.P.-Jongeren. Diensthoofd Huisvesting Comité Studentenvoorzieningen Katholieke
Universiteit Leuven. Hoofdredacteur ‘Radikaal’. Adres: De Ster 56, 2540-Hove.
Drs. Frans Kurris S.J., geboren 1926. Studeerde wijsbegeerte, Franse letteren en
theologie. Was tien jaar werkzaam in het religieus vormingswerk. Publiceerde o.a.
‘Moderne literatuur in christelijk perspectief’ (1964), ‘Lezen en laten lezen’ (1967)
en ‘Kerngedachten van Henri Bergson’ (1968). Thans leraar VWO en medewerker
aan ‘Streven’. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
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Typografische verzorging en vignetten: Jacques Janssen gvn
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